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Rs. kop.

Dwa Stulecia XVin i XIX. (Wydanie drugie).

Warszawa- Kraków 1903 2*60

Ksi Józef Poniatowski. Warszawa— Kraków
1905 4-—

Przymierze polsko -pruskie. (Wydanie drugie).

Warszawa 1901 150
Sto lat zarzdu w Królestwie Polskiem 1800—

1900. (Wydanie drugie). Lwów 1903 —'50

Studya historyczno-krytyczne. (Wydanie drugie).

Kraków - Warszawa 1897. 2*40

Uniwersytet warszawski. Warszawa 1905. . . . —60
Uwagi z powodu listu Polaka do ministra ro-

syjskiego. Lwów 1905 —'50

Wczasy historyczne. L (Wydanie drugie). War-
szawa 1903 2*

—

Wczasy historyczne. II. Warszawa 1904 260

Die letzte polnische Kónigswahl. (Elekcya Sta-

nisawa Augusta). Góttingen 1894 2*

—

Observations politiques h propos de la lettre

d'un Polonais a un ministre russe. Paris

1905 —-30
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PRZEDMOWA.

Rzecz niniejsza, napisana na yczenie Uniwersytetu

w Cambridge, ukazaa si w zbiorowem wydawnictwie

angielskiem Cambridge Modern History. Tym sposobem

wskazany by z góry charakter pracy kompendyalny, przy-

stosowany do warunków wydawnictwa i potrzeb publi-

cznoci obcej, której naleao w najmniejszej iloci sów
udzieli najwicej wiadomoci konkretnych, nie wy-
czajc elementarnych, a rezygnujc z rozwinicia szcze-

góów i roztoczenia szerszego ta. Pomimo tego specy-

ficznego i przygodnego charakteru pracy, uznaem za

moliwe zgodzi si na edycy polsk niniejszego pisma,

w przypuszczeniu, e moe ono przyda si moim su-

chaczom uniwersyteckim i znale si nie bez poytku
w rku czytajcej, a zwaszcza uczcej si publicznoci

polskiej. A.

Warszawa, stycze 1907 r.
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HEGEMONIA ROSYI.

Rosya w 1815 stana u zenitu wschodzcej orbity,

przebieonej przez ni, w cigu stulecia od Piotra Wiel-

kiego, w wiecie politycznym Europy. Okazaa w walce

z Napoleonem najwiksz si fizyczn; a zarazem zdo-

bya sobie powag moraln oswobodzicielki ludów eu-

ropejskich. Ustalia ostatecznie swoj granic zacho-

dni, znakomicie rozszerzya wschodni. Aleksander I.

w cigu dotychczasowego pitnastoletniego panowania

prowadzi wicej wojen, ni którykolwiek monarcha

rosyjski w takim okresie czasu. Oprócz Francyi napo-

leoskiej, wojowa on nadto ze wszystkimi dokoa swymi

ssiadami (z jednym tylko wyjtkiem Chin), a wic ze

Szwecy, Polsk, Prusami, Austry, Turcy, ludami kau-

kaskiemi i Persy. Wszdzie wojowa zdobywczo: zabra

Szwecyi Finlandy, Polsce Ksistwo Warszawskie, Pru-

som Obwód Biaostocki, Austryi Kraj Tarnopolski, Turcyi

Besarabi, Persyi Georgi, Dagestan, Imerety, Gory.

Katarzyna II. zostawia 18 milionów kilometrów kwadra-

towych i 33 milionów mieszkaców; w 1815 Rosya obej-

mowaa 20 milionów kilometrów kwadratowych i 45 mi-

lionów mieszkaców. Tak raptowny i wydatny na ze-

wntrz przyrost pociga jednak za sob znaczne ciary,
odbijajce si we wszystkich kierunkach na yciu we-

wntrznem Rosyi.



SKARB. BUDETY.

FINANSE.

W pierwszym roku panowania Aleksandra I., we-
dug zatwierdzonego w grudniu 1801 budetu na 1802,

dochody pastwowe preliminowane byy na 77 milionów,

wydatki na 79 milionów rubli. Ju w 1810, wedug ob-

rachunku sekretarza pastwa, Michaa Speraskiego, do-

chody wynosiy 127 mihonów, wydatki 193 milionów,

deficyt 66 milionów; dug pastwowy wewntrzny sta-

nowi 577 milionów, zewntrzny 100 milionów, ogóem
677 milionów rubli. Ostatnie wojny z Napoleonem spo-

wodoway ogromne podniesienie budetu. Preliminarz

budetowy na 1814, zoony przez Tajny Komitet Finan-

sów w listopadzie 1813, przewidywa dochody 312 V2 mi-

liona, wydatki 405 milionów, deficyt nominalny na prze-

szo 92 mihony rubli, faktycznie jednak znacznie wyszy
skutkiem fikcyjnoci wielu pozycyi w preliminowanych

wpywach. Preliminarz na 1815 bilansowa dochody i roz-

chody w wysokoci 316 milionów, przyczem w dochodach
gówn pozycy stanowiy: okad poduszny i obroczny

z chopów rzdowych 74^/2 miliona, z chopów wacicieli

prywatnych 31^/2 miliona, opaty od kupiectwa 11 milio-

nów, opaty poduszne od mieszczan i cechów 6 mihonów,
opaty od wacicieli ziemskich zaledwo 2 miliony, do-

chód rónego rodzaju z wódki i napojów ogóem 104V8
miliona, z ce zagranicznych 20 milionów; w wydatkach

gówne miejsce zajmoway: na Dwór 13V2 mihona, na

armi ldow 120 milionów, na flot 15 milionów, na mi-

nistei-yum finansów 10272 miliona, na policy 7V2 miliona,

na owiat zaledwo 2 miliony. Za ostatni rok panowa-

nia Aleksandra I., 1825, preliminarz budetowy, zatwier-

dzony przez cesarza w grudniu 1824, bilansowa si

w sumie 393 milionów; figuroway tu gówne dochody:

z chopów skarbowych 807? mihona, z prywatnych 39

milionów, ze wiadectw gildyjnych i handlowych 7V2 mi-



WALUTA. ASYGNATY.

liona, z opat stemplowych i notaryalnych 1672 miliona,

z wódki i napojów ogóem 121 milionów (w czem z sa-

mych tylko 29 gubernii wielkorosyjskich 108 milionów),

z soH 25 milionów, z poczty 9 milionów, z ce 48 milio-

nów; i gówne wydatki: na Dwór 17 Ys miliona, na dug
pastwowy 54 miliony, na armi ldow 145 milionów,

na flot 2172 miliona (w czem na flot batyck 1278,

a na czarnomorsk 8 milionów), na ministeryum finan-

sów 8872 milionów, na ministeryum spraw wewntrz-
nych 15 milionów (w czem na Departament Wykonawczy,

t. j. na policy 872 miliona), na owiat 372 miliona.

Waluta pienina znajdowaa si w stanie opaka-

nym. W 1810 byo w obiegu zota za niespena 25 mi-

lionów, srebra za 195, miedzi za 98, asygnacyi za 577,

ogóem znaków wartociowych za 895 milionów rubli.

W nastpnych latach wojennych zoto i srebro niemal

w caoci odpyno za granic; mied skutkiem aiotau
niemiernie podskoczya w cenie (pud miedzi, który je-

szcze za Katarzyny II. kosztowa 8 rubli, w 1815 koszto-

wa 40 rubli asygncyjnyeh); natomiast ilo emitowa-

nych asygnacyi dosza w 1815 do 700 milionów, a pod
koniec 1816 do 836 milionów rubli. Podczas ostatniej

wojny nastpi spadek wartoci asygnacyi o %, równa-

jcy si pastwowemu bankructwu; rubel papierowy

liczony by odtd za 25 kopiejek srebrem. Dla powstrzy-

mania dalszego spadku od 1817 zaprzestano emisyi no-

wych asygnat; próbowano te wykupywa asygnaty po

30 milionów rocznie; istotnie w cigu 5 lat (1817— 1822)

wycofano asygnacyi za 240 milionów, tak e z pocztkiem
1823 pozostao ich w obiegu okoo 600 milionów; mu-
siano jednak wkrótce zaprzesta tej operacyi cakiem
fikcyjnej, gdy przy staym deficycie budetowym opie-

raa si ona na nowych ucihwych poyczkach, tak e
bezprocentowe asygnaty gaszono przez wypuszczanie

obligacyi opacanych przeszo po 7°/o. Kurs rubla papie-



WOJSKO. POBÓR REKRUTA.

rowego pozosta bez zmiany na poziomie okoo 25%;
i jeszcze znacznie póniej, w 1843, tak zwana regulacya

waluty papierowej przez emisy nowycli, zamiennych
na srebro asygnat, nastpia na podstawie zamiany 1 no-

wego rubla asygnacyjnego za SYs starych.

ARMIA.

Armia ldowa, gówne narzdzie zdobytych przewag
i gówny przedmiot troskliwoci rzdu, pochaniaa trze-

ci cz budetu i wyczerpywaa siy ludnoci. Suba
wojskowa trwaa lat 25, wród warunków, pod wzgl-
dem ubioru, kwatery, a zwaszcza poywienia, fatalnych,

pod dyscyplin, szczególnie dla prostego onierza, ela-

zn, nadto w przecigu ostatnich lat dziesiciu 1805 do

1815, wród nieprzerwanych cikich wojen, na których,

wedle przyblionego szacunku, armia rosyjska stracia

w tym czasie okoo 1,200.000 ludzi, zmarych oczywicie

w maej tylko czci na placu boju, a przewanie od

chorób, trudów i niedostatku. W cigu tego dziesicio-

lecia wybrano, nie liczc kozaków, 17? miliona wieego
rekruta. W jednym tylko 1812 byy trzy pobory rekru-

ckie: pierwszy po 2 ludzi na kadych 500 dusz, drugi

po 10, trzeci po 8, razem wic w tym jednym roku

wzito 20 rekrutów na 500 dusz, co w wielu miejscowo-

ciach ju wyczerpanych stanowio poow i wicej caej

ludnoci mskiej midzy 18 a 35 rokiem ycia. Ogóem
w ostatnim okresie wojennym 1812—1815 wzito samego
rekruta liniowego przeszo 900.000, nie wliczajc pospo-

litego ruszenia. Pobór zarówno w czasie pokojowym, jak

w poprzednim wojennym, dokonywany by z bezwzgl-
dnoci najwiksz. Jeeli nie byo we wsi zdatnego re-

kruta, to brano wzamian chopca 12-letniego do zaka-
dów wojskowo-sierocych. Brano te do wojska zbro-

dniarzy i wóczgów (przecitnie okoo 2500 rocznie).



DEZERCYA. KOLONIE WOJSKOWE.

W niektórych guberniach, jak np. w Astrachaskiej, byy
powiaty, gdzie po wsiach pozostay tylko kobiety, dzieci,

starcy i kaleki, gdy ludno mska, o ile nie pobrana,

rozbiega si przed poborem na stepy i do Persyi. Gdzie-

niegdzie ludno wiejska okazywaa czynny opór przy

poborze, zwaszcza w guberniach nadbatyckich; w wielu

wypadkach kaleczono si dobrowolnie, obcinano sobie

rce i nogi, byle uj suby; takich ((zepsutych)) rekru-

tów okazao si przeszo 15% P^zy poborze w jednym
powiecie gubernii Nowgorodzkiej. ydzi pierwotnie byli

zwolnieni od suby wojskowej za wysok opat; pó-

niej (od 1827) zostali na równi z innymi pocignici do

poboru. Dezercya, mimo kar nader surowych, bya zna-

czn; liczono okoo 5000 dezerterów rocznie.

Szczególn a straszliw instytucy stanowiy Kolo-

nie wojskowe. By to wasny, osobisty pomys Aleksan-

dra, rzucony w 1810, upozorowany po pierwsze pobudk
quasi — filantropijn, aby onierza w czasie pokoju nie

odrywa od rodzin i zaj, oraz powtóre wzgldami na

rzekom oszczdno budetow przez przeoenie do-

starcze prowiantowych i furaowych ze skarbu bezpo-

rednio na wocian. W gruncie rzeczy ten pomys, wzo-
rowany na austryackich koloniach wojskowych pogra-

nicznych i szwedzkich osadach w Finlandyi, lecz dopro-

wadzony do rozmiarów potwornych, by poniekd wy-
razem potwornej idei cesarskiej stworzenia sobie olbrzy-

miej, od niego samego zawisej, oderwanej od narodu

potgi pretoryaskiej . Pierwsz prób uczyniono w Kli-

mowiczach, w gubernii Mohylowskiej, skd wysiedlono

przemoc wszystkich wocian do gubernii Noworosyj-
skiej, a na ich miejsce osadzono batalion zapasowy
puku jeleckiego, oddajc onierzom grunta, inwentarz

i zabudowania. Nastpnie w 1815 uskuteczniony zosta

drugi eksperyment w woosti Wysockiej w gubernii i po-

wiecie Nowgorodzkim, gdzie umieszczono batalion gre-



10 ARAKCZEJEW. KORPUS KOLONII.

nadyerów gwardyi. Tym razem jednak zastosowano

odmienn zasad: zamiast wysiedli wocian, zosta-

wiono ich i oddano pod wadz absolutn komen-

danta batalionu, czyli naprawd w najpeniejsz woj-

skow niewol; caa ludno miejscowa, bez rónicy

pci i wieku, zaliczon zostaa w poczet »kolonistów

wojskowych®, dzieci pci mskiej zaliczone od urodze-

nia za ))kantonistów«, kobiety przeznaczone na onierki,

nawet starcy poddani dyscyplinie, pozbawieni bród, wszy-

stkim narzucony strój i reglementacya onierska, ode-

brany dach wasny, rodzina, obyczaje, swoboda, naj-

pierwotniejsze prawa istoty ludzkiej. Na tej zasadzie

zajto si odtd dalszem rozpowszechnianiem tego nie-

sychanego dziea gwatu, pod kierunkiem najzaufa-

szego doradcy i ulubieca Aleksandra, generaa Aleksego

Arakczejewa, który jednak w tej sprawie by nie twórc,

ale wykonawc myli cesarskiej. Dziki nielitociwej

energii Arakczejewa, Kolonie wojskowe uczyniy postpy

ogromne, w cigu lat dziesiciu rozlay si po caej Rosyi,

w 1825 obejmoway ju prawie jedn trzeci caej armii

rosyjskiej. Stanowiy one Oddzielny Korpus Kolonii woj-

skowych i ogarniay w ostatnim roku panowania Ale-

ksandra 90 batalionów kolonii nowgorodzkiej, 36 bata-

lionów i 249 szwadronów kolonii charkowskiej (ukrai-

skiej), chersoskiej i jekaterynosawskiej, ulokowanych

na karkach przeszo 400.000 chopów. Zamiarem Ale-

ksandra byo przeobrazi stopniowo ca armi na ))ko-

lonie«, na szczcie mier cesarza uchronia Rosy od

tej klski.

Zreszt przez ca niniejsz dob pokojow po 1815

armia rosyjska utrzymywan bya liczebnie na tej samej

stopie wojennej, co w chwili zamknicia wojen napo-

leoskich. Aleksander pod tym wzgldem tizyma si
cile a do koca tej zasady wytycznej, jak wypo-

wiedzia poufnie w 1816: i Rosya musi zawsze posia-
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da ))armi tak liczn, jak Austrya i Prusy razem wzite«.

Dawao si to uskuteczni do atwo, wobec obowi-
zujcego nadzwyczaj dugiego terminu subowego, oraz

pocigania rekrutów maoletnich. Odtd te a do koca
rzdów Aleksandra dokompletowano stan czynnej armii

trzema tylko poborami po 2 rekrutów na 500 dusz,

w 1818, 1819 i 1824. Z kocem tego panowania, w 1825,

armia czynna rosyjska obejmowaa 17 korpusów pie-

szych, 5 kawaleryjskich, 10 dywizyi artyleryi w 194 pu-
kach piechoty, 77 pukach jazdy, 153 bateryach pieszych,

34 konnych; liczya (w cyfrach okrgych) 500 genera-

ów, 18.000 oficerów, 730.000 szeregowców.

FLOTA.

Flota rosyjska otrzymaa bya now organizacy

jeszcze za Pawa I. w 1797, któr}-^ osobicie przyjwszy

tytu genera-admiraa, okazywa szczególne dla niej

zainteresowanie; miaa skada si z 12 okrtów linio-

wych po 100 armat, 36 po 74 armat, 12 po 66 armat,

oraz 45 fregat. Jednak ta inicyatywa organizacyjna, skie-

rowana pierwotnie przeciw Anglii, upada z chwil ob-

jcia rzdów przez Aleksandra, który od swoich pocz-
tków przez wiksz cz panowania szuka oparcia

w Anglii, gówn uwag mia skierowan na wojsko

ldowe, flot nie interesowa si. Pierwsze statki parowe
zaczto budowa w Rosyi w 1817. Z ramienia zarzdu ma-
rynarki, lecz pod kierunkiem cudzoziemców, odbyto kilka

wikszych wypraw naukowych (Kotzebue 1815—1818,

Bellingshausen 1819—1821, Kotzebue i Lenz 1823-1826).

Z kocem 1825 stan marynarki rosyjskiej tak si przed-

stawia: flota batycka, naogó w najgorszym stanie,

liczya zdatnych do uycia 5 okrtów liniowych, 10 fre-

gat, 15—20 mniejszych statków; stosunkowo w lepszym

nieco stanie znajdujca si flota czarnomorska liczya

zdatnych rzekomo 10 okrtów liniowych, 6 fregat.



12 ZARZDY CENTRALNE. RADA PASTWA.

12 statków pomniejszych; flotyla kaspijska liczya 5 ma-
ych statków wojennych i 6 transportowych; caa flotyla

ochotska, czyli Oceanu Spokojnego, liczya 7 statków

transportowych. Za nastpnego panowania Mikoaj L,

stosownie do swej oryentacyi politycznej, skierowanej

przeciw Turcyi i Anglii, a zachcony atwem zwyci-
stwem pod Nawarynem (1827), zwróci szczególn uwag
na flot i zaj si gorczkowo budow nowych statków.

Ju w r. 1830 liczono: we flocie batyckiej 28 okrtów
liniowych i 17 fregat, w czarnomorskiej 11 okrtów linio-

wych i 8 fregat; jednak zdatno wikszej czci tych

statków, zwaszcza tak zwanych okrtów liniowych, bya
wicej ni wtpliw, sprawno marynarska zaóg,

a szczególnie ciaa oficerskiego, pozostawiaa wiele do

yczenia.

ZARZD.

Na czele administracyi stay nominalnie trzy kie-

rownicze instytucye kolegialne: Rada pastwa. Senat

i Komitet ministrów. Rada pastwa, urzdzona pierwo-

tnie (w 1801) dla celów prawodawczych i sdowniczych,

nastpnie ograniczona do kompetencyi prawodawczej

(od 1804), póniej zostaa zreformowana, wedug planu

Speraskiego (w 1810), przeznaczona zosta gówn ostoj

i orodkiem reformy konstytucyjno-monarchicznej pa-
stwa. Gdy wszystkie pikne w tym wzgldzie projekty

rozwiay si wraz z upadkiem Speraskiego (w 1812),

Rada pastwa pozostaa instytucy doradcz w spra-

wach prawodawczych, zajta gównie czysto akademi-

ck prac koo prowadzonej kodyfikacyi praw, dugo-

letni, kosztown, a niemal cakiem nieprodukcyjn.

W rzeczy samej, gona Komisya do uoenia praw,

utworzona przy Radzie pastwa (w 1804), a bdca dzie-

sit z rzdu tego rodzaju komisy od 1700, pracujca

przez lat kilkanacie pod kierunkiem karyerowicza i in-
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tryganta Rosenkampffa, wygotowaa wprawdzie trzy

czci projektu prawa cywilnego (prawo o osobach,

prawo rzeczowe i prawo o zobowizaniach), lecz koniec

kocem caa ta robota utkna w Radzie pastwa i zo-

staa zaniechan po 1815. Podczas bytnoci Aleksandra

w Londynie, latem 1814, Jeremiasz Bentham, którego

dziea poprzednio byy drukowane na rozkaz cesarski

w przekadzie rosyjskim w Petersburgu (w 3 tomach,

1805—1811, lecz z opuszczeniem ustpów zbyt wolno-

niylnych, np. skierowanych przeciw cenzurze), zwróci

si listownie do cesarza, oraz do towarzyszcego mu
ks. Adama Czartoryskiego, ofiarujc si zaj osobicie

kierownictwem prac kodyfikacyjnych rosyjskich, pod wa-

runkiem, e bdzie móg dziaa swobodnie i bez a-
dnego wynagrodzenia. Aleksander odpisa w wyrazach

komplementujcych, proszc o ))rad«, lecz odmawiajc
roli kierowniczej, a doczajc drogocenny piercie.

Bentham piercie cesarzowi odesa, surowej udzieli

mu odprawy; ))nie pragn — pisa — ani pienidzy, ani

wadzy, ani dostojestwa, ani nawet askawoci cesar-

skiej, lecz jedynie monoci przyniesienia poytku«; od-

mówi wszelkiego udziau w bezpodnych pracach Ko-

misyi, ))tej komedyi saboci i hypokryzyi((. Poza t
fikcyjn robot kodyfikacyjn. Rada pastwa nie dawaa
w niniejszej epoce adnego ladu ycia i utracia wszelki

wpyw na zarzd i polityk wewntrzn.
Senat, w podwójnym swoim pierwotnym charakterze

administracyjno-sdowym, winien by waciwie stano-

wi najwysz instancy kasacyjn, oraz piastowa, jako

»Senat Rzdzcy«, dozór naczelny nad administracy.

W rzeczywistoci jednak, skutkiem stopniowej degra-

dacyi doznawanej w cigu wszystkich poprzednich pa-

nowa od koca Piotra Wielkiego, doszed obecnie do
stanu faktycznego upadku i kompletnej niezdatnoci fa-

chowej. W dobie niniejszej Senat, zawisy zreszt ca-
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kowicie od swego genera-prokuratora, przedstawiajcego

))oko cesarskie((, t. j. od ministra sprawiedliwoci, by
zupen nicoci pod wzgldem politycznym, a jaknaj-

gorzej spenia swoje funkcye pod wzgldem prawno-

sdowniczym. Skada si on w tym czasie w poowie
z pensyonowanych generaów, w poowie ze starych, znie-

doniaych dygnitarzy, dla których nie byo miejsca

w subie czynnej; obydwie kategorye odznaczay si,

z rzadkiemi wyjtkami, jednakow niechci do pracy

i nieznajomoci prawa i interesów. Senatorowie przy-

chodzili na posiedzenia rzadko i nieregularnie; czsto-

kro musiano sdzi sprawy bez kompletu, w obecnoci

dwóch lub nawet jednego tylko senatora; skutkiem za
swojej ignorancyi prawnej senatorowie zmuszeni byli

polega spena na referatach sekretaryatu, tak e wa-
ciwie nie departamenty sdzce, lecz kancelarya sena-

cka decydowaa o sprawach, zwaszcza cywilnych, naj-

bardziej skomplikowanych wobec braku kodyfikacyi,

a najbardziej te akomych. Ilo spraw zalegajcych

po lat 10 i duej rosa z roku na rok w stosunku za-

straszajcym. Senat nie wykonywa nawet naleycie naj-

prostszej i najwaniejszej swojej funkcyi, publikacyi

praw, opania si o lat kilka, a w jednym wypadku na-

wet o lat 15 z publikacy Ukazów cesarskich. Z drugiej

znów strony, skutkiem wadliwej organizacyi zalegao

wykonanie samych Ukazów, wydawanych przez Senat;

takich niewykonanych Ukazów senackich (wydanych

w okresie 1805—1819) okazao si w 1822, z omiu de-

partamentów i Ogólnego Zebrania Senatu, 5251. Dziaal-

no nadzorcza Senatu ujawniaa si gównie w tak zwa-

nych rewizyach senatorskich, wyprawianych do gubernii,

szczególnie czsto w pierwszych latach po ustaleniu po-

koju, kiedy jeszcze yw bya w cesarzu intencya zre-

formowania naduy administracyi. Jednake rewizye te

z reguy odbyway si nader powierzchownie; senato-
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rom rewidujcym, niewiadomym stosunków lokalnych,

nigdzie nie udao si dotrze do róda naduy; w naj-

lepszym razie koczyo si na dymisyi gubernatora i no-

minacyi nastpcy, nieraz gorszego od poprzednika.

Komitet ministrów, zaprowadzony w 1802, nie by
waciwie samoistn instytucy kolegialn, lecz tylko

form szczególn zbiorowego skadania raportów monar-

sze przez ministrów; w 1805, wraz z penomocnictwem
nadzwyczajnem z powodu wyjazdu cesarza na kampani,
otrzyma now procedur i nadal po wojnie zachowan;
w 1808 mia sobie nadane prawo wykonywania wyszego
nadzoru policyjnego w sprawach ))spokoju publicznego«,

t. j. politycznych, oraz w sprawie wyjrwienia ludnoci;

w 1812, z powodu ponownego wyjazdu cesarza na kampa-
ni, otrzyma now organizacy, przyczem wzmocniony
zosta przez staego prezydenta, prezesów departamentów

Rady pastwa i komendanta Petersburga. Pomimo wzmo-
cnionego skadu i kompetencyi. Komitet ministrów w ni-

niejszej epoce pokójowej bardzo utraci na znaczeniu sku-

tkiem staej odtd nieobecnoci cesarza na sesyach, który

powróci do dawnego systemu odbierania raportów poje-

dynczo od kadego ministra. Waciwe znaczenie Komi-
tetu jako instytucyi, majcej zerodkowa zarzd na-

czelny (na wzór Rady ministrów w Ksistwie Warszaw-
skiem i Rady Administracyjnej w Królestwie Polskiem),

zostao przez to ostatecznie spaczone, gdy ministrowie

woleli podawnemu referowa wszystkie sprawy waniej-
sze na osobistych audyencyach u cesarza, bez wniesienia

do Komitetu, który tym sposobem zosta jednem jeszcze

wielkiem koem w centralnej machinie biurokratycznej,

pracujcem z wielkiem tarciem, duym nakadem, a bez

istotnego poytku.
Ministerya, zaprowadzone w 1802, zachoway orga-

nizacy nadan im przez Speraskiego w 1811; zamiast

skasowanych w 1803 kolegiów, funkcyonoway rady mi-
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nisteryalne, zoone z dyrektorów departamentów i kan-

celaryi, jako ciaa doradcze przy ministrze. Ministeryów

byo 8: spraw zagranicznyci, wojny, marynarki, owiaty,
finansów, sprawiedliwoci, spraw wewntrznycli, policyi;

na prawacli ministeryalnyci znajdoway si: Gówny Za-

rzd komunikacyi, oraz Kontrola pastwowa; osobne

miejsce zajmoway Zarzd Dworu, oraz Departament
spraw duciownych. Od 1820 ministeryum policyi zostao

wczone do spraw wewntrznych. Szczegóowszy roz-

kad kompetencyi ministeryów dokonany zosta w 1826

na zasadach naogó utrzymanych po dzi dzie. Zreszt
z liczby dwóch tuzinów ministrów, urzdujcych w tym
okresie ostatnich lat Aleksandra i pierwszych Mikoaja I.,

z jednym tylko wyjtkiem Gapo dlstria, ministra sprav%^

zagranicznych (do 1821), nie byo ani jednej naprawd
wyszej gowy, ani tszego charakteru.

Zarzd prowincyonalny spoczywa w rku guber-

natorów; przy kadym z nich, pod prezydyum osobnego

wicegubernatora (gubernatora cywilnego), funkcyonowa
kolegialny Rzd gubernialny, Izba Skarbowa i Opieka

szlachecka; poUcy sprawowali policmajstrowie w mia-

stach gubernialnych, horodniczowie w powiatowych,

isprawnicy w powiatach. Jednak tylko 36 gubernii we-
wntrznych pozostawao pod zwyk administracy gu-

bernialn; natomiast znaczna wikszo pastwa na kre-

sach bya podzielona na genera-gubernatorstwa i wo-
jenne gubernatorstwa, obejmujce wiksze kompleksy

ludnoci, czsto po kilka gubernii. System ten zosta

utrzymany przez Aleksandra po 1815 a do koca; nie

bya tu zapewne bez wpywu myl, stale zaprztajca
cesarza, o koniecznoci podziau ogromnego imperyum
na pewn ilo wielkich, odrbnych jednostek autono-

micznych, myl, pozostajca nadto w cisym zwizku
zarówno z jego pomysami konstytucyjnemi dla Rosyi,

jakote z pierwotnemi projektami zaokrglenia Króle-



GENERA-GUBERNATORSTWA. ODRBNO LITWY. 17

stwa Polskiego przez przyczenie do niego niektórych

przynajmniej gubernii litewskich. Po 1815 istniao 12 ta-

kich wojennych czyli genera-gubernatorstw: Litewskie'

(gubernie wileska i grodzieska), Biaoruskie (guber-

nie witebska i mohylowska), Woyskie, Miskie, Ry-
skie (gubernie inflancka i kurlandzka), Podolskie (guber-

nator wojenny podolski by zarazem penomocnikiem
namiestniczym Besarabii), Kijowskie, Maorosyjskie (gu-

bernie czernichowska i potawska), Chersoskie (guber-

nie chersoska, potawska, taurycka), Archangielskie,

Orenburskie i Sybirskie. Osobno, oprócz Królestwa Pol-

skiego i Wielkiego Ksistwa Finlandzkiego, sta Obwód
Biaostocki, przyczony w 1807 i dopiero znacznie pó-

niej (w 1842) wcielony do gubernii Grodzieskiej, Za-

rzd wojenny Kaukazu, oraz Kraj Kozaków doskich,

wreszcie oddzielne Zarzdy wojenne Petersburga i Mo-
skwy. Jest rzecz szczególnie godn uwagi, e a do

mierci Aleksandra, gubernatorowie cywilni i Rzdy gu-

bernialne (nie mówic ju o czysto polskiem sdowni-
ctwie) w guberniach Wileskiej, Grodzieskiej, Miskiej,

Woyskiej i Podolskiej, oraz w Obwodzie Biaostockim,

byy obsadzane przez Polaków, co wskazywao, e ce-

sarz do koca nie porzuca zamiaru zjednoczenia tych

przynajmniej czci byej Rzpltej Polskiej z Królestwem.

Zamiar ten znalaz sobie zreszt pozytywny wyraz w Uka-
zie 13 lipca 1817, stanowicym utworzenie Oddzielnego

Korpusu wojsk litewskich, rekrutowanego w rzeczonych

guberniach, zoonego zrazu z 27 i 28 dywizyi piechoty

oraz 29 brygady artyleryi, doprowadzonego nastpnie do
liczby blizko 40.000 ludzi, zblionego pod wzgldem umun-
durowania do wojska Królestwa Polskiego i poddanego
pod komend Wielkiego Ksicia Konstantego; jeszcze

wyraniejsz w tym wzgldzie skazowk stanowi Ukaz
11 hpca 1819, nadajcy Wielkiemu Ksiciu Konstantemu
tytu i wadz Naczelnego Wodza w guberniach Wile-

HOTA—POUM. 9
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skiej, Grodzieskiej, Miskiej, Wojrskiej, Podolskiej

i Obwodzie Biaostockim; odtd nietylko w sprawach

wojskowych, lecz take w waniejszych cywilnych gu-

bernatorowie wojenni rzeczonych gubernii zwracali si
bezporednio po rozkazy do Warszawy do Wielkiego

Ksicia i dopiero po jego zatwierdzeniu odpowiednie

sprawy kierowane byy przez ministeryum spraw we-
wntrznych do cesarza. Stosunki te zmieniy si rady-

kalnie od objcia rzdów przez Mikoaja L, który od
pierwszej chwili zerwa z myl Aleksandra rozszerzenia

Królestwa Polskiego; od 1826 w powyszych szeciu je-

dnostkach administracyjnych zaczyna dokonywa si sy-

stematyczna ewakuacya Polaków i nominacya Rosyan na

urzdach; po Rewolucyi listopadowej, mierci Wielkiego

Ksicia Konstantego, zniesieniu wojska polskiego, dope-
nion zostaje ostateczna segregacya Królestwa od Litwy.

Caoksztat administracyi i sdownictwa wewntrz
imperyum przedstawia si w niniejszej epoce jako jedna

wielka gnijca, nieuleczalna rana. »Wszystko byo sprze-

dajne, wszystko bezprawne, wszystko nieuczciwecc, w tych

sowach lapidarnych okrela sytuacy urzdowny histo-

ryograf rosyjski ostatniego dziesiciolecia panowania Ale-

ksandra I. Wszystkie stanowiska publiczne, od najni-

szych a do najwyszych obsadzane byy przez prote-

kcy albo za pienidze. O istotnej kwalifikacyi, choby
najogólniejszej, nie byo wcale mowy; a i nie mogo
nawet by mowy przy braku naleytego systematu

szkolnictwa i egzaminów pastwowych; w najlepszym

razie kwalifikacy dawaa ladajaka praktyka biurowa

w kancelaryach, czstokro ograniczajca si do prze-

pisywania; z reguy kady kandydat, posiadajcy sto-

sunki lub rodki do wkupienia si, uznawany by za

zdatnego do kadej suby spec3'^alnej, administracyjnej

czy sdowniczej; z reguy te odbywao si przecho-

dzenie nietylko z jednej gazi subowej do drugiej.
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lecz nawet ze suby wojskowej do cywilnej i vice-versa.

Przekupstwo byo powszechne na wszystkicli stopniach,

we wszystkich zarzdach i dykasteryach; byo ono gó-
wnym rodkiem do ycia dla ogromnej armii biurokra-

tycznej, opacanej jaknajgorzej od skarbu i tym spo-

sobem przez samo pastwo wdraanej przymusowo do

apownictwa. W istocie, wszyscy urzdnicy (poniekd
tylko z wyjtkiem funkcyonaryuszów ministeryum finan-

sów, stosunkowo najlepiej, cho bardzo jeszcze skromnie

uposaonych) pobierali pace minimalne, z których wy-y nie byo sposobu. Sadownicy paceni byli cigle je-

szcze, pomimo znacznego podroenia ycia i spadku

wartoci pienidzy, wedug normy pensyjnej z 1772: tak

wic prezesi Izb sdowych, cywilnych i kryminalnych

pobierali po 840 rubU asygnacyjnych rocznie, sdziowie

po 600, sdziowie ziemscy po 300, urzdnicy kancelaryi

sdowych po kilkadziesit rubli rocznie. Departamenty

sdzce Senatu opacane byy wedug normy pensyjnej

z 1762; urzdnicy kancelaryi senackich pobieraU po

50 rubli rocznie. Pensye wadz administracyjnych byy
równie skpe. Pokusa do naduy, do kradziey i prze-

kupstwa, stawaa si prawie koniecznoci, a przy braku

wszelkiej porzdnej kontroli, odpowiedzialno za nad-

uycia stawaa si prawie zawsze fikcy. Przyklap wszel-

kiego rodzaju zbrodni subowych dawali gubernatoro-

wie, wszechwadni panowie w swojej gubernii, A zaleni

bezporednio tylko od samego cesarza, t. j. faktycznie

niezaleni od nikogo. Dochody poboczne gubernatorów,

pochodzce z kradziey wasnoci skarbowej i publi-

cznej, a zwaszcza z apówek wyciskanych od ludnoci

miejscowej, szacowane byy przecitnie na kilkakro sto

tysicy rubli rocznie ze zwykej gubernii; niektórzy gu-

bernatorowie wojenni (jak np. osawiony woyski Kom-
burlej) w krótkim czasie zbierali sumy milionowe.

W pierwszych tylko kilku latach po 1815, skutkiem kilku

2'
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rewizyi senatorskich, wywoanych przez skargi ludnoci,

zostaU przekonam o niesychanych naduyciach krymi-

nalnych, wydaleni albo pod sd oddani gubernatorowie:

kostromski, woroneski, tulski, pskowski, woyski, ka-

zaski, tambowski, wiatski, nowgorodzki, kurski, tau-

rycki. Nie zdao si to jednak na nic, gdy naprzód ich

sukcesorowie nie byli lepsi, nastpnie za w wielu wy-
padkach ludno z obawy przed gubernatorami powstrzy-

mywaa si od zaale. Szczególnie krzyczce naduycia
zachodziy w administracyi dochodów wódczanych, wy-
puszczanych w dzieraw na tak zwane okupy; guberna-

torowie, zazwyczaj patni przez bogatych okupszczyków,

do spóki z nimi rozpajali lud i okradali skarb ze zna-

cznej czci wpywów. Dla zapobieenia wynikajcym
std stratom dla skarbu, zaprowadzono sposobem próby

w 1819 w guberniach wewntrznych rzdowy monopol
wódczany. Odtd sam rzd zabra si energicznie do

rozpajania ludnoci; zakadano wszdzie rzdowe szynki,

traktyernie z bilardami, muzyk, tacami; minister skarbu

Cancrin w memoryale, zoonym Aleksandrowi, wysta-

wia konieczno ))rozpowszechnienia uycia trunków
midzy prostym ludem«. Jednak w rezultacie tyle tylko

osignito, e na monopolu obowiy si wadze rz-
dowe, powoane do administracyi monopolowej, a wic
przedewszystkiem gubernatorowie cywilni, którzy przez

podstawione osoby sami utrzymywali szynkownie, a za-

razem zawierali poktne umowy z dawnymi otkupszczy-

kami; cay ciar spad na lud, który za wiadro wódki
paci musia po 17 rubh zamiast 8, a otrzymywa wódk
sfaszowan i w lichszym gatunku. Ostatecznie po kilku

ju latach, w 1827, musiano zwin monopol i powróci
do dawnego systemu dzierawnego.

Nisze urzdy, isprawnicy, policmajstrowie, horo-

dniczowie, prokuratorzy, oraz wadze sdownicze szy
za tjma przykadem, krady i obdzieray ludno bez
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miosierdzia. Nie byo podobiestwem adnej sprawy

cywilnej w adnej instancyi, od sdów wiejskici a do

Senatu wcznie, przeprowadzi bez przekupstwa. Wi-
zienia karne znajdoway si w stanie straszliwym; wi-
niowie bez rónicy przestpstwa, wieku, czsto i pci,

trzymani byli w zimnych, cuchncych, wilgotnych, prze-

penionych norach; utrzymywani byli przewanie z ja-

muny publicznej, gdy rodki na ich utrzymanie za-

zwyczaj byy rozkradane przez administracy wizienn.
W roku 1818 przybyli do Petersburga kwakrowie Allen

i Grelle de Mobillier dla obejrzenia wizie rosyjskich

i cho oczywicie nie pokazano im wszystkiego, jednak

z tego, co mogli sprawdzi naocznie, wynieli wraenie
okropne, które te zaraz z waciw sobie otwartoci
purytask wynurzyli osobicie Aleksandrowi; cesarz

wysucha ich ze spóczuciem, odprawi razem z nimi

mody, na poegnanie ucaowa Allena w rk: ale nic

nie zrobiono i pooenie wiziennictwa rosyjskiego po-

zostao bez zmiany.

KOCIÓ.
Przeszo dwie- trzecie ówczesnej ludnoci Rosyi na-

leao do wyznania prawosawnego. Koció prawosa-
wny po 1815 Hczy 4 eparchie I. klasy, 13 — II., 20 — III.,

nadto 5 eparchii gruziskich, skadajcych egzarchat kau-

kaski, oraz 5 wikaryatów, t. j. 4 rosyjskie i jeden gru-

ziski przy egzarchacie (póniej liczba eparchii, zwa-
szcza skutkiem przymusowych nawraca, znacznie wzro-
sa, tak e ju w cigu nastpnych rzdów Mikoaja I.

dosza do 55). Z kocem panowania Aleksandra I. w 1825,

liczono ludnoci prawosawnej (bez wojska) 34 miliony;

duchowiestwa prawosawnego biaego (wieckiego)
110.000 osób, czarnego (klasztornego): mskiego (mni-

chów i ))posuszników<() 5700, eskiego 5300; cerkwi
byo przeszo 27.000 (w czem soborów 450), nie liczc
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okoo 800 kaplic; klasztorów mskich 377 (w czem trzy

wielkie ))awry«, Kijowsko-peczerska, Aleksandry]sko-

Newska i Sergiejewska w. Trójcy, oraz 7 klasztorów

stauropigialnych), klasztorów eskich 99. Istniay 3 aka-

demie duchowne, 39 seminaryów, 128 szkó cerkiewnych

powiatowych i 170 parafialnych z 45.000 uczniów; pra-

wosawny kapita duchowno-naukowy wynosi 10 7^ mi-

Uona rubli, z czego wydatkowano corocznie na cele cer-

kiewne okoo 900.000 rubli. Funkcyonoway cztery misye

prawosawne: osetyska na Kaukazie, samojedska w gu-

bernii Archangielskiej, sybirska dla Buryatów i Czukczów,

oraz pekiska, szczególnie ruchliwa, wydajca przekady

na jzyk chiski i mandurski i odgrywajca pewn
rol polityczn. Stan ogromnej wikszoci duchowie-
stwa prawosawnego pod wzgldem moralnym, intele-

ktualnym i materyalnym by opakany. Duchowiestwo
parafialne, zoone z ksiy onatych, obarczonych ro-

dzin, pogrone byo w ndzy i ciemnocie zupenej,

w pogardzie u prostego ludu. Dopiero niedawno. Uka-

zem 1801, zniesion zostaa kara cielesna dla popów;
póniej jeszcze. Ukazem 1808, dla ich on. Wydane byy,
zreszt bezskutecznie, specyalne zarzdzenia administra-

cyjne, zakazujce popom pijatyki i bijatyki w miejscach

publicznych. Pijastwo, powszechne u duchowiestwa
wieckiego, nie byo równie rzadkoci midzy klasztor-

nein, jak wiadczyo sporo gonych w tym czasie a gor-

szcych wypadków (np. sprawa synnego ihumena Ko-

niewskiego, pozbawionego godnoci skutkiem publicznych

pijatyk z kupiectwem petersburskiem). Przy nizkim pozio-

mie naukowym akademii i seminaryów, wyjtkowe tylko

w klerze jednostki wasnym przemysem i lektur zdo-

bywa sobie mogy wysze uksztacenie ogólne i teologi-

czne. Stosunkowo górowao inteligency duchowiestwo
czarne, zakonne; ono równie zdoao sobie uchroni
przed sekularyzacyjn rk rzdu ogromne bogactwa.
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przechowywane po klasztorach; std niemal wycznie
wychodzili naczelni dostojnicy cerkiewni, ale te tutaj

najgbsza i najzacitsza krya si ambicya i fanatyzm.

Najwysza wadza cerkiewna, Synod, w cigu stuletniego

istnienia (od 1721), napozór cakiem poddany wadzy
rzdu wieckiego, trzymany przez ni w cisej karnoci
za poprzednich rzdów Katarzyny II. i Pawa, nie prze-

stawa jednak w cichoci dy do moliwego unieza-

lenienia si, a zarazem do wpywu na dziaania rzdu.
Gównym przedstawicielem tego denia by najwpy-
wowszy w Synodzie Serafim, arcybiskup twerski, (1814

do 1819), póniej (do 1821) moskiewski, wreszcie (do

1843) petersburski, a zarazem prezes synodalny, ciasna,

zacofana gowa, bezwzgldny, zawzity, przytem gboki
w swoim rodzaju polityk. Narzdziem jego by hiero-

raonach i nauczyciel religii w korpusie kadetów, archi-

mandryta Focyusz, mody, trzydziestoletni asceta, umar-
twiajcy ciao Wosienic, biczowaniem, postem, opisu-

jcy w swojej dziwacznej ))Autobiografii« swoje halu-

cynacye, kuszenia, widzenia biesów, a chorobliwie zmy-
sowy, ambitny, chytry, nazwany nie bez susznoci
»Torkwemad rosyjskim*. Najwybitniejsz i najczystsz
postaci w Synodzie by Filaret, arcybiskup jarosawski,
póniej (od 1821) moskiewski, gbszego umysu i nauki,

liberalniejszych poj, przewiadczony ó potrzebie re-

formy cerkwi, ale te pozbawiony wpywu, denuncyo-
wany przez Focyusza jako ))mason«, a przez Serafima
oskarony o kierunek »nieprawosawny« i »luteraski«.

wiecki genera-prokurator Synodu, ks. Meszczerski (1817
do 1833), czowiek saby i obojtny, nie móg, czy nie

umia w niczem oddziaywa na kierunek spraw syno-
dalnych i cerkiewnych.

Aleksander I., dobrze wiadomy wewntrznego roz-

kadu w stosunkach duchowno-spoecznych cerkwi, za-

myla pierwotnie o jej reformie gruntownej, wszech-
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stronnej. Zamierza poprawi stan duchowiestwa bia-

ego, znie zarazem wyzysk parafian przez ksiy, wzi
ich na sta pensy skarbow, podnie ich poziom du-

chowy; istotnie od 1814 zaczto wydawa pensye rz-
dowe duchownym, majcym stopie doktora teologii

(500 rubh), magistra (350), lub kandydata (250). Jeszcze

w 1812 przy poparciu cesarza zaoone zostao, na wzór
Brytaskiego, Rosyjskie Towarzystwo Biblijne; rozwi-

jao si ono szybko, pracowao z duem powodzeniem,
w cigu pierwszych lat 9 (1812—1821) wydrukowao
129 edycyi Biblii w 675.000 egzemplarzy. Równoczenie
uczyniony zosta nader wany krok zasadniczy w kie-

runku zupenego podporzdkowania hierarchii prawo-
sawnej pod dyrekcy specyaln rzdu: przez manifest

cesarski 1817 Zarzd spraw duchownych, dotychczas wy-
odrbniony, zosta zreorganizowany i wcielony do mini-

steryum owiaty; zarazem uleg reorganizacyi Sj^nod

i zosta poddany bezporednio wadzy ministra owiaty,
ks. Golicyna, który wedle sów manifestu mia odtd
zajmowa takie same stanowisko kierownicze wzgldem
Synodu, jak minister sprawiedliwoci wzgldem Senatu.

Doda naley, e Aleksander okazywa ywe zaintere-

sowanie dla sekciarstwa prawosawnego i osobicie szu-

ka znajomoci z wybitniejszymi przywódcami sekciar-

skimi. W tym samym czasie cesarz (wprowadzony zre-

szt take w koo poj mistyczno-religijnych przez

synn pani Kriidener), dokona zblienia do Rzymu,
ustanowi staego posa przy Stolicy Apostolskiej i zawar
w 1818 konkordat z Piusem VII., stanowicy prymaso-

stwo warszawskie, porzdkujc zarazem stosunki w archi

-

dyecezyi katohckiej mohylowsKiej. Zdaje si, e sprawa

zjednoczenia Kocioów, która tak ywo poruszan bya
za Pawa, i tym razem, w pewnej przynajmniej mierze,

zajmowaa ruchliwy, lecz zmienny umys Aleksandra,

cho by on w gruncie rzeczy bardzo dalekim od real-
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nego wykonania tej niezmiernie trudnej, draliwej,

a wród warunków panujcych zgoa niewykonalnej

myli, niebawem za mia si wyrzec nawet skromnych
zarzdze, skierowanych ku uporzdkowaniu cerkwi

prawosawnej.

W istocie. Synod, ujrzawszy si zagroonym przez

te zarzdzenia i dopatrujc si w nich groby dla caej do-

tychczasowej hierarchii cerkiewnej, postanowi si broni
i wystpi do walki. Walk t podj Serafim; przez lat

kilka prowadzi on z cicha zrczn kontragitacy ród rea-

kcyjnych wyszych sfer towarzyskich Moskwy i Peters-

burga; wreszcie, doczekawszy si przeomu w nastroju

liberalno-reformatorskim cesarza, wprost na niego uderzy.
Uyty przez niego w tym celu Focyusz otrzyma w 1822

audyency u Aleksandra i potrafi go z miejsca zasugge-

styonowa w sposób niesychany i doprowadzi do tego,

e cesarz skruszony pad mu do nóg, caowa go po r-
kach, ukorzy si przed nim zupenie; wtedy sprytny archi-

mandryta z namaszczeniem zadenuncyowa przed nim Go-
licyna, cay kierunek wolnomylny. Towarzystwo Biblijne,

zwizki tajne, katoUków, luteranów, mistyków, wszy-
stkich, sowem, wrogów otarza i tronu. Aleksander je-

dnak nie podda si odrazu; cechujca go podejrzH-
wo wzia po czci gór ex post nad chwilow sug-

gesty, ale odtd ju by zachwiany, a najpewniej te
w gbi zaniepokojony ponur grob, jaka z tej strony

ukazaa si przed nim, majcym zawsze w pamici, e do
tronu doszed po katastrofie zamordowanego ojca. W maju
1824 Serafim ponowi atak; sam na audyencyi u cesarza
oskary Golicyna jako nieprzyjaciela prawosawia i za-da natychmiast jego oddalenia; napróno Aleksander
wstawia si za ministrem, którego uwaa ))nie za pod-
danego, lecz za przyj aciela«; Serafim pozosta nieuba-
gany, popar go Arakczejew, cesarz musia uledz. Goli-
cyn otrzyma dymisy, miejsce jego zaj reakcyjny
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Szyszków. Ju wczeniej, reskryptem cesarskim na imi
ministra spraw wewntrznych, w sierpniu 1822, pod wra-
eniem wystpienia Focyusza, zamknite zostay wszy-

stkie zwizki tajne i loe masoskie (do których nale-

ay dotychczas najwysze stanowiskiem osoby, np. Wielki

Ksi Gesarzewicz Konstanty Pawowicz). Obecnie przez

Ukaz cesarski do Synodu z maja 1824 przywrócone zo-

stao Synodowi stanowisko zajmowane przed 1817, »a
do ustanowienia osobnego ministeryum spraw ducho-

wnych«, co wszake nigdy nie nastpio a po dzi dzie.

Równoczenie, skutkiem zadenuncyowania przez Sera-

fima w grudniu 1824 Towarzystwa Biblijnego jako

»córy Towarzystwa Brytaskiego<(, zostao ono powstrzy-

mane w swej dziaalnoci; zreszt formalne jego zam-
knicie nastpio dopiero po mierci Aleksandra, przez

reskrypt Mikoaja I. na imi Serafima w kwietniu 1826.

Odtd te, za Mikoaja L, cerkiew prawosawna moga
rozpocz znowu na wielk skal akcy przymusowego
nawracania, przerwan od zgonu Katarzyny II.; w prze-

cigu nastpnej wierci wieku, 1825—1850, ))nawrócono«

na prawosawie: raskolników 255.000, katolików (prze-

wanie ofiar Rewolucyi) 64.000, luteranów 120.000, ydów
(zwaszcza od 1827, t. j. od pocignicia ich do poboru)

22.000, mahometan 21.000, pogan 55.000, unitów: a) do-

rywczo 164.000, h) przez zniesienie unii na Litwie i Rusi

ponad P/a miliona, zabierajc im przeszo 2000 kocio-

ów. Podnie naley, e zupeny tryumf reakcyi cer-

kiewnej w ostatnich latach panowania Aleksandra I. po-

siada kapitalne znaczenie dla caej dalszej polityki we-

wntrznej Rosyi, porednio za odbi si nader dotkhwie

na Królestwie Polskiem i calem nastpnem uksztato-

waniu si stosunków polsko-rosyjskich.
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SPOECZESTWO.
Zasada, e nie pastwo istnieje dla spoeczestwa,

lecz spoeczestwo dla pastwa, bya ju sankcjonowan
z bezwzgldnoci zupen dla Rosyi doby niniejszej.

Naród rosyjski ugina si pod brzemieniem swoich osta-

tnich wielkich sukcesów pastwowych, swego zwyci-
stwa nad Zachodem i hegemonii w Europie. Najwal-

niejsz cz tego brzemienia dwigao wociastwo
rosyjskie. Wyej okazano, e jedn trzeci cz docho-

dów pastwowych stanowiy wpywy z trunków, pore-

dnio obarczajce gównie znowu tyche wocian. Do
tego dochodziy niedajce si wcale obliczy ciary,
wynikajce z naduy, w pienidzach i zwaszcza w na-

turze. Wszystko to wyciskane byo z wocianina-niewol-

nika i ndzarza. Niewola wocian rosyjskich, uwicona
w ))rewizyi(( popisowej 1719 za Piotra Wielkiego, zostaa

ugruntowan w caej peni przez ukazy Elbiety 1742,

1747 (o sprzeday poddanych na rekruta), 1760 (o depor-

tacyi ich przez wacicieli na Sybir), i Katarzyny II., 1765

i 1767. Podziay Polski, przez zwizane z niemi rozdawni-

ctwo ogromnych ziem polskich wraz z zamieszkaem na
nich poddastwem, oddziaay fatalnie na los wocia-
stwa rosyjskiego: ród rozdarowanych faworytom, urz-
dnikom i wojskowym przez Katarzyn II. i Pawa blizko

miliona dusz mskich, t. j. okoo 5 milionów gów, zna-

czn cz stanowili równie wocianie skarbowi ro-

syjscy. Pooenie chopów skarbowych, dawniej stosun-

kowo pomylne, ulego fatalnej zmianie na gorsze. Przy
rewizyi senatorskiej gubernii Kazaskiej w 1818 okazao
si, e tameczni wocianie skarbowi za ten jeden rok
musieli zapaci cignitych z nich bezprawnie poda-
tków ponad norm za 400.000 rubli, a prócz tego apó-
wek za 200.000 rubli, nie hczc wymuszonych dostar-

cze w naturze, darmoch, podwód i t. d. Pooenie cho-
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pów prywatnych byo wprost okropne. Waciciele, prze-

wanie zrujnowani, wyprzedawszy cz wiksz swoicli

dusz ciopskicli, utrzymywali swój dochód na tym sa-

mym poziomie, wyciskajc z pozostaych poddanych
tem wiksz robocizn i wysz opat obroczn na

gow; ta opata w niektórych miejscowociach docho-

dzia (w 1816) do 135 rubli rocznie. Sprzeda wocian
przez wacicieli odbywaa si cakiem dowolnie, t. j.

sprzedawano z osobna oddzielnych czonków tej samej

rodziny, ojca, matk, dzieci, kade w inn stron, jak

nadarzaa si okazya. Wedug urzdowej taryfy (przy-

jtej dla Kolonii wojskowych), cena chopca jednoro-

cznego wynosia 22 ruble, dziesicioletniego 300, omna-
stoletniego i wyej 1000 rubli; cena osób pci eskiej
przyjt bya zazwyczaj w stosunku '/s. Nader rozpo-

wszechnione byo stosowanie, i to w formie niesycha-

nie brutalnej,y«mpnmae nociis. Zamczani bezporednio

przez drobniejszych wacicieli, chopi porednim spo-

sobem niemniej byli nkani przez administratorów

i dzierawców magnateryi, siedzcej w Petersburgu przy

Dworze lub na wysokich urzdach.W szczególnoci padali

ofiar przedsibiorczoci przemysowej swoich panów,

przymuszani byli do robót najciszych i umierali setkami

na fabrykach, zakadanych wtedy chtnie dla podnie-

sienia dochodu na wielkich zwaszcza latyfundyach. Pod-

legali karom nieludzkim, wizieni w podziemiach, trzy-

mani w kajdanach i knutowani na mier na rozkaz

pana lub rzdcy. Cay szereg podobnych zbrodni stwier-

dzony zosta przez rewizye senatorskie po 1815 w ma-
jtkach najwybitniejszych dostojników, cieszcych si

w Petersburgu saw statystów i filantropów, jak To-
stoj, Koczubej, Goowkin, Mordwinow i inni. Najokro-

pniej atoli znca si nad ludem faworyt cesarski Arak-

czejew; jego kochanka, Rusinka Nastasia Minkin, jego

imieniem straszliwe sprawowaa rzdy w podwadnych
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mu koloniach wojskowych i rozlegych jego wociach,
torturowaa zwaszcza kobiety z okruciestwem wyszu-

kanem, wreszcie zostaa przebita noem przez brata

jednej z zamczonych ofiar; Arakczejew, majc sobie

w tej sprawie rozwizane rce przez cesarza, bez a-
dnego sdu, wród najstraszliwszych tortur, zgadzi nie-

tylko zabójc, lecz nadto 22 niewinnych wocian, po-

sdzonych o uczestnictwo i na mier zaknutowanych

(1825). Jeden z najszlachetniejszych patryotów rosyj-

skich (dekabrysta Bestuew) w zeznaniu sadowem, zo-
onem w 1826, gdzie midzy innemi stwierdza, e oby-

watele ))rozdaj szczenita gocze na wykarmienie piersi

swoich wocianek«, wyrazi przekonanie, e ))murzyni

w plantacyach s szczliwsi od rosyjskich chopów pry-

watnych«. Poowiczne próby, podjte przez Aleksandra L,

celem poprawy stosunków wociaskich, nie przyniosy

adnych powaniejszych owoców. Prawo 1803 o »wol-

nych rolnikach« (freeholders), dozwalajce wacicielom
uwalnia poddanych w drodze umownej wraz z grun-

tem, bd pojedynczo, bd caemi sioami, may tylko

miao skutek: a do koca nastpnego panowania Mi-

koaja I., w cigu przeszo pó wieku (1803—1855) sko-

rzystao z tego prawa zaledwo 384 wacicieh, uwalnia-
jc 116.000 poddanych. Z wnioskiem zasadniczym uwa-
szczenia wocian wystpia nasampierw polska szla-

chta Obwodu Biaostockiego, natychmiast po wcieleniu,

w 1807; otrzymaa jednak od rzdu ostr odpraw.
Nosi si wprawdzie Speraski w 1810 z myl ograni-

czenia niewoU wociaskiej, lecz w postaci uamkowej
i trwoUwej, w adnym te czynie prawodawczym nie

skrystalizowanej. Po 1815 zajmowaa ta sprawa Ale-
ksandra tem bardziej, e we wcielonem Królestwie Pol-
skiem mia on wociastwo, nie uwaszczone wprawdzie,
lecz usamowolnione. Pierwszy w Rosyi Ukaz (4 czerwca
1816) zniós poddastwo w gubernii Estlandzkiej, bez



30 WOCIANIE NADBATYCCY. PROJEKTY UWASZCZENIA.

ziemi, pozostawiajc zreszt stosunki wocian i waci-
cieli dobrowolnej umowie; w 1817 rozcignity zosta
na guberni Kurlandzk, w 1819 na Liflandzk. Niewiele
zreszt na tem skorzystaa miejscowa ludno wocia-
ska, pozostawiona pod wzgldem ekonomicznym po da-
wnemu na asce wyzyskujcych j baronów. Zdaniem
dekabrysty Pestela, który, garnizonujc przez czas jaki
w Mitawie, mia sposobno przyjrze si zbliska stosun-

kom tamtejszym, ju po rzeczonych Ukazach o zniesieniu

poddastwa, wocianie-otysze, uciskani przez baronów
nadbatyckich, ))znajduj si w stanie jeszcze daleko gor-

szym od wocian rosyjskich, pomimo udzielonej im fikcyj-

nej wolnoci: pooy tu Pestelrk na ran otwart, która

najnowszemi jeszcze czasy fatalne ujawnia skutki. W po-

cztku 1818, reskryptem na imi genera-gubernatora htew-

skiego Rymskiego-Korsakowa, nakazano zbiera opinie

obywatelstwa na Litwie w sprawie zniesienia poddastwa;
natychmiast szlachta polska na sejmiku wileskim tego
roku uchwalia wniosek oswobodzenia wocian, wyzna-
czajc w tym celu delegacy do cesarza; zaraz jednak ten

wniosek zosta uniewaniony przez wadz i caa sprawa

umorzona; skoczyo si na Ukazie z marca 1818 «dla gu-

bernii Miskiej i innych od Polski przyczonych*, stano-

wicym pewne ulgi dla wocian (wolno sprzeday pro-

duktów, ograniczenie robocizny do dni inwentarzowych
i t. d.). Równoczenie, w pocztku 1818, przed wyjazdem
Aleksandra na pierwszy Sejm warszawski, Arakczejew,

morderca ludu rosyjskiego, najniestosowniejszy zdaoby
si czowiek do roboty reformatorskiej, na specyalny roz-

kaz cesarza wygotowa ))Projekt oswobodzenia wocian
prywatnych ze stanu poddastwa*, w drodze wykupu
stopniowego tych wocian przez skarb wraz z ziemi;
czynno t miaa wykonywa osobna Komisya uwa-
szczajca, nabywajc chopów wraz z gruntem wedug
normy 2 dziesicin na dusz; szacunek czystej opaty
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obrocznej, kapitalizowanej po 5%, oraz gruntów, mia
by stanowiony przez powiatowe komitety szlacheckie;

do dyspozycyi Komisyi miano wyznacza ze skarbu po

5 milionów rubli rocznie. Projekt, oparty na takich za-

sadach, na powierzeniu szacunku wycznie wacicie-

lom, na mizernej kwocie dyspozycyjnej, nie móg mie
istotnego praktycznego znaczenia; zreszt zosta nieba-

wem cakiem zaniechany, podobnie jak inne liberal-

niejsze projekty, jakie w tym czasie (1816—1820) Ale-

ksander kaza sobie sporzdza przez Kisielewa, Mor-

dwinowa, Cancrina, Turgeniewa, poto tylko, aby je osta-

tecznie rzuci do kosza. Wszystko pozostao po dawnemu;
niewola wocian rosyjskich jeszcze przez pó wieku

miaa pozosta bez zmiany, ich ndza miaa pozosta

klsk Rosyi a po dzie dzisiejszy.

W Uczbie okoo 1 % miliona osób stanu mieszcza-
skiego liczono w dobie niniejszej gildyjnego kupiectwa

rosyjskiego okoo 100.000. Handel wewntrzny ognisko-

wa si na wielkich jarmarkach, zwaszcza na t. zw. Ma-
karjewskim, przeniesionym do Ninego Nowgorodu, gdzie

obrót dochodzi kilkudziesiciu milionów rubli; znaczne

te obroty wykazyway jarmarki w Romnach (10 milio-

nów w 1816), w Irbicie (14 milionów w 1817). Za przy-

kadem Królestwa Polskiego zajto si rozbudzeniem

przemysu, zwaszcza sukienniczego, na potrzeby armii;

pewne postpy ujawniy si równie w przemyle ela-

znym (w fabrykach Demidowa i Berda); szczególn

czynno w tym wzgldzie rozwija minister spraw we-
wntrznych Kozodawlew i minister finansów Cancrin;

jednak system czysto protekcyjny, polegajcy na da-

wanych bez wyboru znacznych subwencyach rzdowych
wygarnianych zazwyczaj przez protekcy, sta si po-

wodem licznych naduy i w wielu wypadkach prowa-
dzi nietyle do podniesienia przemysu, ile do zaprze-

paszczenia znacznych kapitaów skarbowych. Handel
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Z zagranic mocno ucierpia skutkiem cigych wojen;

w 1812 przywóz zagraniczny wynosi zaledwo 22 miliony

rubli srebrem, wywóz 37 milionów; w 1814 przywóz wy-
nosi 2872 miliona (w czem za blizko 4 miliony drogich

win zachodnich), wywóz 49 mihonów; odtd dokonywa
si do szybki wzrost; w 1817 byo przywozu za 42,

wjTwozu za 74 miliony rubli srebrem (w czem 50% war-

toci wywozu w zbou).

Szlachty dziedzicznej pod koniec niniejszego okresu

liczono w Rosyi okoo 140.000 rodzin. Byo tu blizko

1500 wacicieli posiadajcych powyej 1000 dusz chop-
skich, a e dochód roczny z duszy rachowano w prze-

ciciu na 100 rubli, byli to wic bogacze z dochodem
ponad 100.000 rubli, wielu z dochodem milionowym; obok
nich byo przeszo 2000 wacicieU, majcych powyej
500 dusz, oraz 17.000, majcych powyej 200 dusz. Poza
t górn warstw szlachty magnackiej lub zamonej,
byo okoo 120.000, przeszo 80%, szlachty redniej i ubo-

giej, ród której wicej ni trzecia cze posiadaa prze-

citnie po 8 dusz, t. j. po 800 rubli dochodu, czyli ya
w zupenej ndzy. Zreszt i wiksze fortuny magnackie,

skutkiem szalonej rozrzutnoci wacicieli, wyzysku admi-

nistratorów, caej wogóle rabunkowej gospodarki, znaj-

doway si przewanie w upadku. Wedug zdania grun-

townego znawcy tej epoki, naogó ^/lo majtków szla-

checkich byo wtedy cakiem zrujnowanych. Stosunek

szlachty wzgldem rzdu by obosieczny. Z jednej strony

zdan ona bya na ask rzdu, w subie rzdowej
zdobywaa sobie znaczenie i ratowaa si ekonomicznie.

Z drugiej strony odczuwaa dotkliwie samowadn nad

sob kuratel rzdow; nie pogodzia si z wyomem,
uczynionjrm w swoich szeregach przez wprowadzenie

do nich, z woli Piotra Wielkiego, szlachty urzdniczej

Vni. klasy cywilnej i stopni oficerskich; nie pogodzia si
z majoryzacy subow przez Niemców, ustalon w cigu
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panowa trzech cesarzowych, ani w ogólnoci z prze-

wag centralistycznego biurokratyzmu w rzdzie. Do tego

dochodzi zadawniony, ukryty pod pozorami lojalizmu,

lecz w gbi bardzo jeszcze ywy antagonizm wielkich

rodów magnackich, ród których nie brako Rurykowi-

czów starszej krwi od Romanowów, do domu panuj-
cego; dochodzia ywa wci w trdycyach rodzinnych

pami walk wewntrznych, a do dnia wczorajszego,

od Piotra a do Pawa, z tym domem toczonych, pa-

mi tylu represyi od niego doznanych, tylu dumnych
imion rodowych, pradziadowskich lub nawet ojcowskich

na szafot albo Sybir wleczonych. Wszystko to razem
wytwarzao ród szlachty rosyjskiej, zwaszcza ród wy-
szej, pewne szczególniejsze podcielisko duchowe, nader

sprzyjajce frondzie antyrzdowej. Podobnie obosie-

cznym by stosunek szlachty wzgldem wasnego spoe-
czestwa. Rya ona wprawdzie przez samo swoje stano-

wisko gospodarcze i subowe wydatnym czynnikiem

i narzdziem gnbicego naród cierpienia. Ale zarazem
w lepszych przedstawicielach tej szlachty tkwia utajona

wiadomo swoich wzgldem spoeczestwa rodzimego
cikich win i wysokich obowizków, poczucie wielkoci

narodu rosyjskiego i jego krzywdy, swojej solidarnoci

z nkanym ludem i swego posannictwa do jego wy-
zwolenia. Te szlachetne popdy, te pojcia liberalne i re-

formatorskie zostay znakomicie wzmocnione i rozja-

nione dziki ostatnim zwyciskim wyprawom na Zachód,

zetkniciu si ze wiatem duchowym europejskim, kilko-

letniej okupacyi wojskowej w Ksistwie Warszawskiem
i we Francyi. Sowa Napoleona: ^une arme dehors, c'esi

I' sa qui voyage«, znalazy w tym wypadku dobitne za-

stosowanie wzgldem zoonego niemal wycznie ze

szlachty korpusu oficerskiego armii rosyjskich, powraca-
jcych po 1815 do ojczyzny w zgoa innym, ni j opu-
ciy, doskonalszym i owieceszym nastroju ducha.
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Szlachta rosyjska reprezentowaa wówczas jedyny
niemal element owiecony w kraju. Stan owiaty w Rosyi

ówczesnej sta cigle na nader nizkim poziomie. Przy
ministeryum owiaty, stworzonem w 1802 z dawnej (od

1782) Komisyi Szkolnej, istnia w Petersburgu od 1803

Gówny Rzd Szkó, w którym zasiadao kilku wybitnych
Polaków (Czartoryski, Potocki, Plater) i który te roz-

wija owocn dziaalno w guberniach od Polski ode-

rwanych, gdzie pod Czartoryskim jako kuratorem wile-
skim, rozkwita Uniwersytet wileski, prosperowao sporo

gimnazyów (wileskie, wisockie, miskie, witebskie, za-

bialskie, biaostockie, krzemienieckie, Winnickie, mohylow-
skie, kijowskie), sporo dobrych szkó powiatowych i gmin-

nych. W Rosyi waciwej natomiast praca owiatowa
sza oporem. Projekt rzdowy 1802, o zaprowadzeniu

szkó elementarnych w dobrach rzdowych przez wadze
cerkiewne, a w prywatnych przez wacicieli pod dozo-

rem gimnazyów, pozosta martw liter, a i póniejszy

statut 1828 o szkolnictwie elementarnem nie znalaz wa-
ciwego urzeczywistnienia. Szkoy rednie, nadzwyczaj

nieliczne, miay kurs nauk czteroletni i po 8 zaledwo

nauczycieli; dopiero statut 1828 nada im kurs siedmio-

letni i po 12 nauczycieli, lecz niewiele wpyn na ich

pomnoenie; w nastpnych za latach gwatowna reakcya

Mikoaj owska w rzeczach szkolnych odbia si szczegól-

nie fatalnie na tych mianowicie zakadach rednich. Co
si tyczy wszechnic, to liberalny stosunkowo Statut uni-

wersytecki 1804, bdcy w znacznej czci zasug Czar-

toryskiego, a zapewniajcy uniwersytetom autonomi,
wolny obiór rektorów i dziekanów, swobod programów
wykadowych, zosta nastpnie, w ostatnich latach Ale-

ksandra L, z gruntu spaczony i wprost pogwacony przez

reakcy, szczególnie wtedy podejrzliw wzgldem mo-
dziey akademickiej za przykadem spóczesnych prze-

ladowa Burschenschafów niemieckich (póniej za ca-
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kowicie zniesiony przez wsteczny Statut uniwersytecki

Mikoaja I. w 1835). Ju na mocy reakcyjnej instrukcyi

ministra owiaty Golicyna z 1818 wszelkie wysze pod-

rczniki naukowe zostay poddane surowej rewizyi

i w przewanej czci ulegy bezwzgldnemu zakazowi;

w teje potwornej instrukcyi uwicon zostaa zasada,

i wykady nauk filozoficznych, filologicznych, history-

cznych, a nawet przyrodniczych, lekarskich i matema-
tycznych winny mie za cel gówny nie adn wiedz
abstrakcyjn, lecz sub dla celów religii i pastwa.
Niebawem nastpiy masowe wydalania profesorów po-

dejrzywanyeh o bezbono lub nielojalno; zarazem
zabrano si energicznie do puryfikacyi nauki uniwersy-

teckiej w powyszym duchu, stosujc sposoby równie

radykalne jak osobliwe: tak np. w Uniwersytecie kaza-
skim z polecenia kuratora skasowano preparaty anato-

miczne i pochowano je uroczycie w ziemi powiconej.
W ogólnoci studya uniwersyteckie na ówczesnych wsze-
chnicach rosyjskich (z wyjtkiem wileskiej i dorpa-

ckiej) dalekie jeszcze byy od miary zachodnio-europej-

skiej. Brakowao najniezbdniej szych instytucyi pomo-
cniczych, klinik, laboratoryów, nawet bibhotek. Otwarta
dla ogóu w 1814 Biblioteka Publiczna petersburska, ska-
daa si w caoci z wielkiej polskiej biblioteki Zauskich,
skonfiskowanej bezprawnie przez Suworowa i w 1795

przewiezionej z Warszawy do Petersburga, w liczbie

przeszo 150.000 tomów i 5000 rkopisów niemal wy-
cznie aciskich i polskich. Natomiast wasny Uniwer-
sytet petersburski, zaoony faktycznie dopiero w 1819

przy 24 studentach, liczy jeszcze w 1822 zaledwo 40 su-
chaczów. ród takich warunków, ywio wyej owie-
cony wychodzi nietyle z tego uciskanego i sponiewie-

ranego wiata akademickiego, ile z poród lepszej mo-
dziey szlacheckiej, ksztaconej w uprzywilejowanych
zakadach dla paziów, kadetów, liceach lub te w domu.
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Std przewanie wychodzili ludzie nowego autoramentu,

poj bardziej niezawisych i postpowych, pozbawieni
wprawdzie specyalnej wiedzy naukowej, lecz natomiast

wnoszcy wiee tchnienie do pimiennictwa, a wraz
szczerze i miao przejci ide reformy spoeczno-poli-

tycznej. Std to mianowicie wystpili wtedy na wido-

wni pierwsi przedstawiciele ))Modej Rosyi« w litera-

turze i yciu, wybitni pisarze, dziaacze wolnomylni, jak

Gribojedow, autor znakomitej, nielitociwie choszczcej
spóczesnych, komedyi obyczajowej, Bestuew, wydawca
ruchliwej ))Gwiazdy Polarnej «, poeci ks. Wiazemski, Obo-
leski, baron Delwig, Kiichelbecker, Rylejew, wreszcie

najwietniejszy geniusz literatury rosyjskiej, Puszkin. Na
wraliw, a niedo jeszcze ustatkowan, zrównowaon,
ani samodzieln ich umysowo, najrozmaitsze oddzia-

yway czynniki: odgosy Wielkiej Rewolucyi i Napoleo-

nizmu wraz ze wspóczesnym opozycyjnym ruchem po-

lityczno-pimienniczym francuskim doby Restauracyi;

niemieckie hasa wyzwolecze, pozostae z ostatnich walk
przeciw francuskiemu jarzmu; potna pobudka swo-
body myli i czynu, podana przez Byrona; wreszcie silny

wpyw ducha i poezyi polskiej, na który skada si za-

równo sam fakt istnienia przy absolutnej Rosyi konsty-

tucyjnego Królestwa Polskiego, jakote twórczo pi-

miennicza polska, pieni i badania Niemcewicza, idee

sowiaskie Staszica, zwaszcza za mody romantyzm
polski, wcielony w wielkiej postaci Mickiewicza, zblio-

nego osobicie podczas swego zesania w Odessie, Mo-
skwie, Petersburgu (1825—1829) z naj celniejszymi przed-

stawicielami Modej Rosyi.

ZWIZKI TAJNE.

Gorca, ofiarna i uksztacona modzie rosyjska, po
czci szlachecka, po czci magnacka, a niemal bez wy-
jtku wojskowa i urzdnicza, wczenie wstpia na drog
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tajnej organizacyi politycznej. Pobudka naj walniej sza

wychodzia oczywicie z wasnych serc i gów tej mo-
dziey, która, sama najdokadniej bdc wiadom okro-

pnych warunków bytu narodu rosyjskiego i wewntrz-
nego rozkadu machiny pastwowej pod pozorami wie-
tnych na zewntrz sukcesów cesarstwa, a bdc wieo
podczas ostatnich kampanii zagranicznych wprowadzon
w krg instytucyi i poj europejskiego Zachodu, poczu-

waa si do witego obowizku wzicia na mode swe
barki wielkiej sprawy gruntownego przeobraenia i re-

formy caego ustroju pastwowego i spoecznego Rosyi

autokratycznej a niewolniczej. Dochodziy do tego pewne
tradycye dawniejszej daty, pochodzce jeszcze z XVIIL
wieku, przewanie zerodkowane w Moskwie i w tam-
tejszych domach magnackich, a bdce wyrazem nie-

stumionej nigdy, zacitej opozycyi ohgarchiczno-bojar-
skiej moskiewskiej, skierowanej przeciw samodzierstwu
petersburskiemu, skonsolidowanemu przez Piotra Wiel-
kiego i jego nastpców, i dcej do ograniczenia wa-
dzy carskiej lub nawet cakowitego jej zniesienia na
rzecz ohgarchii monowadczej. Dochodzia wreszcie pe-

wna zachta albo nawet i wprost inicyatywa ze strony

samego Aleksandra I., który pragn, uprzedzajc wy-
padki, skanalizowa niejako organizacye tajne pod wa-
snem przewodnictwem i dozorem, zuytkowa je na
dobro swoich zamierze w polityce wewntrznej i za-

granicznej, a zarazem obróci je niejako na swoj re-

asekuracy osobist i dynastyczn. Aleksander mia przy-
tem w szczególnoci na widoku wolnomularstwo, oraz
pruski Tugendbund, jako formy organizacyi tajnej naj-
mniej niebezpieczne i najatwiej nadajce si do pokie-
rowania wedle myli rzdowej. Pod równolegym wpy-
wem tych rozlicznych czynników powstay ju w 1815
w Petersburgu pierwsze zwizki masosko- wojskowe.
Jednakowo, pomimo wszelkich usiowa cesarza, zwizki
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te niebawem musiay wyzwoli si z pod jego km^ateli

i pój wasn, samodzieln drog. Bya to konieczno,
wynikajca z samej natury rzeczy. Tak wic uywany
pierwotnie przez cesarza dla póurzdowych robót zwiz-
kowych fligeladjutant Micha Orów, inicyator stowarzy-

szenia Rycerzy Rosyjskich, skomunikowa si na wasn
rk ze swymi przyjaciómi moskiewskimi, hr. Dmitrie-

wem-Mamonowem, Nowikowem i innymi, którzy w wy-
gotowanych potajemnie (1816—1817) ))Punktach« kon-

stytucyjnych stawiali sobie za cel przeksztacenie Rosyi

na republik oligarchiczn; pastwo miao zosta podzie-

lone na kilka carstw: Moskiewskie, Kijowskie (obejmu-

jce gubernie podolsk, woysk, misk, grodziesk
i obwód biaostocki), Nowgorodzkie (obejmujce oprócz

Finlandyi gubernie nadbatyckie, oraz litewsko-wilesk)

i t. d,, rzdzone przez Senat centralny, zoony w pierw-

szym rzdzie z 200 dziedzicznych parów-magnatów ro-

syjskich; jeden z punktów kardynalnych tego projektu

konstytucyjnego mieci ))bezwarunkowe i wieczyste wy-
tpienie imienia Polski i Królestwa Polskiego, oraz obró-

cenie caej Polski, zarówno pruskiej, jakote austrya-

ckiej, na gubernie rosyjskie«; zreszt zaoenie zasa-

dnicze polegao tu równoczenie na zupenem zniesieniu

dynastyi Romanowów, oraz rozwiniciu caej potgi idei

narodowej wszechrosyjskiej na wewntrz i na zewntrz
(projektowano »wcielenie do Rosyi Wgier, Serbii i wszy-

stkich narodów sowiaskich<(, ))wygnanie Turków z Eu-

ropy i przywrócenie republik greckich pod protektora-

tem Rosyi<(, ))przyczenie Norwegii do Rosyi«, wypraw
do Indyi i t. d.), pod wodz i wadz owieconego bo-

jarstwa. Niemal równoczenie, w cigu 1816, zacz
organizowa si w Petersburgu, niewtphwie nie bez

wiedzy cesarza, tajny Zwizek Zbawienia (Sojuz Spa-

senja); do zaoycieh naleeh: kapitan Nikita Murawiew,

jeden z najwybitniejszych i najuksztaceszych (by kan-
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dydatem matematyki uniwersytetu moskiewskiego) spi-

skowców rosyjskich, jego brat stryjeczny, Aleksander

Murawiew, bracia Maciej i Sergiusz Murawiew-Aposto-

owie, ks. Trubecki, Pawe ks. opuchin, ks. Ilja Dogo-
ruki, Mikoaj Nowikow i inni; wypracowanie ustawy

zwizkowej zostao powierzone komisyi, do Idórej, oprócz

Trubeckiego i Dogorukiego, przy trzymajcym pióro

ks. Szachowskim, wszed czowiek ród zwizkowców naj-

niepospolitszy, najsilniejsza gowa i charakter, podpu-
kownik Pawe Pestek Ustawa Zwizku, zredagowana

w styczniu 1817, faktycznie bya dzieem Pestela; trzyma-

jc si form i mocnych przysig wolnomularskich, zapro-

wadzaa ona samoistn, cis organizacy tajn; dzie-

lia zwizkowców na 3 stopnie, bojarów, mów, braci,

pod wadz naczeln Zwierzchniego Soboru Boljarów,

z osobn dla kadego stopnia przysig, z obowizkiem
bezwarunkowegoposuszestwa dla naczelnictwa zwizku,
z podziaem na okrgi, zarzdzane przez »Dumy(( okr-
gowe pod przewodnictwem ))boljarów« delegowanych
i t. d., sowem na sposób centralistyczny i bardzo akty-

wny pod wzgldem organizacyi, co odpowiadao rady-

kalnym widokom Pestela pod wzgldem celów. Taki

charakter Zwizku wywoa niepokój Aleksandra, co,

obok innych jeszcze czynników, spowodowao ciche zwi-

nicie Zwizku Zbawienia i przeksztacenie go w 1818

na nowy Zwizek Dobra PubUcznego (Sojuz Bagoden-
stwija). Ustawa tego ostatniego stowarzyszenia zostaa

ju zredagowan pod bezporedni, jak si zdaje, inspi-

racy cesarza, na wzór ustawy pruskiego Tugendbundu,
przyczem przekadu rosyjskiego rzeczonej ustawy do-

kona Micha Murawiew, brat Aleksandra, wtedy gor-

Uwy zwizkowiec, a póniejszy genera-gubernator litew-

ski i rzenik Litwy. Wedug ustawy Zwizku Dobra
Pubhcznego, czyli t. zw. Zielonej Ksigi, zaoyciele two-
rzyli ))Upraw Zasadnicz*, piastujc wadz prawodaw-
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cz, a obierajc z poród siebie Rad szeciu, jako

wadz wykonawcz Zwizku; dalsze Uprawy okrgowe
obejmoway 10—20 czonków zwyczajnych drugiego sto-

pnia; cele Zwizku sformuowane zostay w duchu bar-

dzo ogólnikowym, raczej moralno-spoecznym, ni poli-

tycznym, a nawet poniekd napoy lojalnym. Dwulicowy
taki charakter Zwizku by pod podwójnym wzgldem
anormalny: z jednej strony nie wystarcza dla zaspoko-

jenia podejrzUwoci cesarza, zwaszcza przy jego nie-

bawnym zwrocie reakcyjnym; z drugiej za — skazywa
stowarzyszenie na bezpodno. Trzeba byo wyj z fa-

szywego pooenia. W styczniu 1821, na zjedzie za-

oycieli w Moskwie, Zwizek Dobra Publicznego zosta

rozwizany, raczej jednak formalnie ni istotnie, dla po-

zbycia si kurateli rzdowej i czonków mniej pewnych.

Pozostaa w penej czynnoci Uprawa tulczyska pod

Pestelem, zorganizowana niebawem, tego 1821, na wa-
sn rk, jako Towarzystwo Poudniowe pod kierunkiem

osobnej Dyrekcyi prowadzonej przez Pestela. Nieco pó-

niej za tym przykadem zorganizowao si w Peters-

burgu Towarzystwo Pónocne, którego gównym kiero-

wnikiem zosta Nikita Murawiew. Pomidzy obydwoma
Towarzystwami istniay zasadnicze rónice pogldów,

które znalazy sobie wyraz w dwóch projektach konsty-

tucyjnych, opracowanych okoo 1822, jeden przez Mu-
rawiewa, drugi przez Pestela. Konstytucya Nikity Mura-

wiewa polegaa na silnie ograniczonej monarchii kon-

stytucyjnej; staa na idei federacyjnej; dzieha Rosy,

j. ))imperyum sowiasko-rosyjskie«, na 14 »dzieraw«

i 2 ))obwody«; ród tych ))dzieraw<( ))Zachodnia« (sto-

lica Wilno), Dnieprzaska (Smolesk), Nadbuaska (Ki-

jów) i Ukraiska (Charków) wchaniay ca Litw i Ru,
skd adne cesye do Królestwa Polskiego nie byy do-

puszczane; stolic pastwa mia zosta Niny-Nowgorod
pod nazw ))Sawiask«; ))dzierawom« przyznano do
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rozlege prawa autonomiczne; wadza powszecino-pa-
stwowa zoona w ))ZwierzcIimej Dumie« z 42 czon-
ków, po 3 od ))dzierawy«, oraz »Izbie reprezentantów*

z 450 posów, po jednym na 50.000 gów mskici; w sy-

stemacie elekcyjnym i administracyjnym przeprowa-

dzona zasada cenzusu majtkowego, przy stopie do
ekskluzywnej (pierwsza klasa 60 tysicy rs.). Konstytucya

Pestela (Russkaja Prawda) polegaa na republice jedno-

litej i niepodzielnej; staa na idei centralistycznej (wzo-

rowana po czci na konstytucyi Konwencyi francuskiej

1793); wadza prawodawcza zoona w Wiecu Naro-
dowym, obieranym przez elekcy dwustopniow, wyko-
nawcza — w Zwierzchniej Dumie z piciu czonków, nad-

zorcza — w Zwierzchnim Soborze ze 120 bojarów; zasada

federacyjna bezwarunkowo potpiona; cae imperyum,
podzielone na 53 gubernii, z wcieleniem na równi i Fin-

landyi i Kaukazu, ulega niwelacyi absolutnej, tak, aby
by w niem jeden tylko naród i jeden jzyk rosyjski;

uznan jednak zostaje samodzielno Królestwa Pol-

skiego, do którego winna odej gubernia Grodzieska
i Obwód Biaostocki, oraz cz gubernii Wileskiej, Mi-
skiej i Woyskiej, tak, aby granica sza od Pogi prosto

na Dynaburg, dalej Dwin do Poocka, std na Bere-
zyn i Prype do Ostroga (wedle mapy Pestela, doczo-
nej do jego Russkiej Prawdy), lecz pod warunkiem zobo-
wizania Królestwa do zwizku sprzymierzeczego z Ro-
sy pod okrelonemi kondycyami. Zreszt obadwa pro-
jekty, Murawiewa i Pestela, godziy si pod wzgldem
zasadniczych poj reformy spoecznej, zaprowadzay
równo obywateli przed prawem, uwaszczenie wocian
(po 2 dziesiciny na gow), wolno prasy i t. d. Jednak
rónice byy zbyt silne, pogbione nadto rónoci chara-
kterów energicznego, rwcego si do czynu Pestela i ostro-

nego kunktatora Murawiewa, aby nie miay zaszkodzi
jednoci dziaania, która te, pomimo usiowa kompro-
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misowych, podejmowanych w tym kierunku przez Pestela

w 1823 i 1824, do skutku nie dosza. Niezawile od tych obu
powstao trzecie Towarzystwo Zjednoczonych Sowian,
zoone — w przeciwiestwie do tamtych, skadajcych
si przewanie z oficerów gwardyjskich i sztabowycli —
z prostych oficerów liniowych puku permskiego i gre-

nadyerów konnych; twórcami byli bracia Borisowowie;

pocztek tej organizacyi datuje si jeszcze z 1817, lecz

ukonstytuowanie si ostateczne dopiero z 1823; pun-
ktem kierowniczym by ytomierz; program, zoony
w Katechizmie Zjednoczonych Sowian w 17 punktach,

górowa w idei zjednoczenia wszystkich Sowian w jedn
wielk federacyjn republik; godem Towarzystwa by
omiokt, oznaczajc om ulegajcych zjednoczeniu ))ple-

niion<( sowiaskich: Rosyan, Polaków, Wgrów (sic),

Czechów, Chorwatów, Dalmatyców, Serbów i Morawian;
jedno pastwowa sowiaska winna bya ogarnia 90

mihonów ludzi. Ze strony Towarzystwa Poudniowego
w pocztkach 1824 i 1825 podejmowan bya inicya-

tywa porozumienia si bezporednio ze zwizkami taj-

nemi w Królestwie Polskiem, skutkiem czego nastpiy
podówczas na kontraktach kijowskich konferencye na-

przód midzy Bestuewem i Murawiewem-Apostoem
a Krzyanowskim, nastpnie midzy Pestelem i Wo-
koskim a Jabonowskim; czynione te byy ze strony

rosyjskiej inne jeszcze próby rokowa z Chodkiewiczem,

Gródeckim, Czarkowskimi i agowskim, mniej lub wi-
cej skojarzonymi z polskiem Towarzystwem Patryoty-

cznem; do pozytywnych umów jednak nie doszo, gównie
skutkiem wstrzemiliwoci ze strony polskiej. Naogó
cech charakterystyczn caego niniejszego przedsiwzi-
cia zwizkowo-spiskowego rosyjskiego bya ta okoliczno,
e zoyli si na nie ludzie, powodowani najczystsz mio-
ci s\yej ojczyzny, szlachetn pobudk oswobodziciel-

sk w stosunku do wasnego narodu, wielk i potn
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a do skrajnej wycznoci ambicy narodow, gorc
i mia ofiarnoci osobist, ale wedle trafnej definicyi

zblionego do nich póniej na wygnaniu Polaka (Aleksan-

dra Krajewskiego),bdcy ))generacy bez ojców i synów«,

wyprzedzajcy swoje spoeczestwo o blizko stulecie,

nie majcy podstawy w masach narodu, std nie ma-
jcy dnycli szans zwycistwa, nie majcy logicznego

planu dziaania, skazani na wyadowanie swej energii

w przygodnym, zawisym od pierwszego lepszego trafu,

beznadziejnym i jednorazowym wybuchu, std z góry

skazani na zgub.

FINLANDYA.

Wielkie Ksistwo Finlandzkie, zdobyte przez Rosy
w 1808, wcielone narazie tytuem zdobywczym przez

okupacyjny manifest cesarski z czerwca 1808, nastpnie
przyczone zostao tytuem prawnym przez konstytu-

cyjny manifest cesarski (27 marca 1809), wydany do na-

rodu fiskiego i Sejmu, zgromadzonego w Borgo, jako
odrbna, zwizana Uni z Cesarstwem, jednostka prawno-
pastwowa, zostawiona, wedle dosownego brzmienia

tego ostatniego manifestu, przy swoich ))prawach zasa-

dniczych« i swej dotychczasowej ))konstytucyi<(, która

bdzie ))utrzymana w mocy niewzruszenie i bez zmiany«.

Po wczeniu w 1811 do Wielkiego Ksistwa gubernii

Wyborgskiej (zdobytej w 1741 przez Elbiet), Finlan-

dya w 1825 obejmowaa okoo 370.000 kilometrów kwa-
dratowych z ludnoci 1,300.000 mieszkaców. Bya po-

dzielon administracyjnie na 7 (póniej na 8) gubernii,

42 powiaty i 203 okrgi lensmaskie; pod wzgldem wy-
znaniowym na 2 eparchie luteraskie, 37 okrgów prob-

stowskich, 211 pastoraów; miaa dwa sdy wysze (Hof-
gerichy), póniej dodany trzeci w Wyborgu. Zarzd
kraju sprawowaa pierwotnie Rada Rzdowa, Conseil de

Rgence, zamieniona nastpnie, reskryptem monarszym
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Z lutego 1816, na Senat finlandzki; ogóln wadz na-

czeln piastowa genera-gubernator. Prócz tego od 1810

funkcyonowa w Petersburgu stay Komitet do spraw

jRnlandzkich, zoony z Finnów, pod prezydyum Armfelta,

jako instytucya przygotowawcza i poredniczca w spra-

wach prawodawczo-administracyjnych pomidzy Sena-

tem a Wielkim Ksiciem. Nadto przy osobie monarchy
przebywa osobny sekretarz stanu do spraw finlandzkich;

urzd ten w niniejszej epoce zajmowa baron Rehbin-

der. Wedug Instrukcyi cesarskiej, nadanej Komitetowi

w listopadzie 1810, odbiera on wprost od tronu reskrypty

podpisane przez monarch, a kontrasygnowane przez

sekretarza stanu, komunikowane nastpnie przez genera-

gubernatora Senatowi. Wedug Reglementacyi cesarskiej

dla Rady Rzdowej, t. j. dla Senatu, z sierpnia 1810, by
on waciwie niezawisy od genera-gubernatora, obo-

wizanego (wedug instrukcyi genera-gubernatorskiej

z lutego 1812) swoje odezwy do Senatu sporzdza
w dwóch jzykach, szwedzkim i rosyjskim; jednakowo
tajny reskrypt cesarski do genera-gubernatora z wrze-

nia 1810 nakazywa mu wykonywa ))nadzór« nad

czynnociami Senatu. Pozostawiono w obiegu pienidz

szwedzki, zarówno w monecie brzczcej jak w asygna-

tach; podatki jednak cigano w rublach. Zaoony zosta

Bank Finlandzki, przy dostarczonym od Aleksandra za-

siku mihona rubli sposobem 20-letniej poyczki bezpro-

centowej. Dobrobyt kraju pod sprawn, czysto autono-

miczn administracy fisk szybko wzrasta; wiele

uczyniono dla polepszenia dróg ldowych i wodnych,

osuszenia bot pod ziemi orn, podniesienia rolnictwa

i przemysu, zaoenia kopalni rudy elaznej i fabryka-

cyi stah; w 1825 liczono 250 okrtów handlowych obj-
toci 17.000 asztów. Szczególn troskUwoci otoczono

sprawy owiecenia publicznego: uczyniono znaczne po-

stpy w szkolnictwie elementarnem i redniem, zaoono
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korpus kadecki w Fredericshamnie, na powanym sto-

pniu postawiono Uniwersytet. Znakomity prawnik Calo-

nius, samodzielny pisarz filozoficzny Snellman, przede-

wszystkiem za patryotyczny pieniarz walk z Rosy
toczonych, poeta narodowy Runeberg, pikne dawali

wiadectwo ywotnoci kultury fiskiej. Ale nad Wiel-

kiem Ksistwem, rozwijajcem si tak pom)'^lnie dziki
pracy samoistnej narodu fiskiego, prowadzonej na fun-

damencie porczonej autonomii konstytucyjnej, wisiaa

cigle groba faktycznego, jeli nie legalnego zachwiania

tej podwaliny bytu krajowego przez autokratyczn po-

tg rosyjsk. Sam Aleksander I. w pierwszych latach

po przyczeniu Finlandyi, kiedy jeszcze, majc przeciw

sobie Napoleona, musia stara si o alians szwedzki

i myle o bezpieczestwie Petersburga, kilkakrotnie po-

twierdza pork ustawodawcz 1809, rozwin j przez

ustanowienie Komitetu finlandzkiego, zaokrgli teryto-

ryum Ksistwa przez powrócenie Starej Finlandyi (gu-

bemii Wyborgskiej), sowem nie zaniedbywa niczego,

co mogoby przywiza do niego spoeczno fisk.
W póniejszych jednak czasach jego postpowanie ule-

go modyfikacyi, cesarz absolutny pocz przesania sob
konstytucyjnego Wielkiego Ksicia, porczona konsty-

tucya nie znalaza penego zastosowania. T konstytu-

cy stanowiy waciwie dwie obowizujce Finlandy
w chwili jej zdobycia ustawy zasadnicze szwedzkie: Re-
gerings-Form (21 sierpnia 1772), oraz Akt zczenia i ubez-
pieczenia (21 lutego i 3 kwietnia 1789), wydane przez Gu-
stawa III. Gówne sankcye w nich zawarte waroway
jasno: e urzdy sprawowane by mog jedynie przez
obywateH krajowych, t. j. dawniej szwedzkich, teraz fin-

landzkich, wyznania luteraskiego (Reg.-F. § 1); e mo-
narcha ))me moe wyda nowego prawa ani znie da-
wnego bez wiedzy i zgody Stanów« (ib. § 40); e Stany
maj prawo nadzoru wzgldem ))uycia funduszów skar-
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bowych na dobro i poytek pastwa(( (ib. § 50 i Akt Z.

i U. § 5). Tymczasem w caym niniejszym okresie Sejm
ani razu nie zosta zwoany; do kraju importowani byli

urzdnicy cywilni i wojskowi rosyjscy i prawosawni;
gospodarka finansowa wykonywan bya wedle wycznej
woli rzdu bez adnej kontroli nieobecnego Sejmu; ró-

wnie bez udziau Sejmu wychodziy reskrypty monar-
sze zasadniczej, a przeciwnej ustawom doniosoci pra-

wodawczej. Tak wic reskrypt Aleksandra I. 1823 na-

kazywa rewizy wszystkich ksiek zagranicznych, przy-

chodzcych do Finlandyi, pod kar konfiskaty, co byo
pogwaceniem obowizujcego prawa prasowego szwedz-

kiego, nie znajcego cenzury; nadomiar za Mikoaja I.

reskryptem cesarskim ustanowion zostaa dla Finlandyi

formalna, nader ostra Ustawa cenzuralna 1829, a nadto

naoone co SS^s^/o na przywoone ksiki szwedzkie.

Zmiana na gorsze uwydatnia si zwaszcza, poczynajc
od ostatnich dwóch lat panowania Aleksandra; przed-

tem, póki jeszcze genera-gubernatorem Finlandyi by
rodak Armfelt, albo Niemiec Steinheil, oprócz niezwo-

ywania Sejmu unikano bardziej krzyczcych pogwace
konstytucyjnych. Ale w sierpniu 1823 genera-guberna-

torem zosta genera-adjutant Zakrewski, czowiek form
gadkich, lecz zdeklarowany przeciwnik odrbnoci Wiel-

kiego Ksistwa, który te zaraz rozpocz dziaa w kie-

runku zupenej niwelacyi i prostego wcielenia kraju do

Cesarstwa. Zacz on swoj robot, na objedzie kraju

latem 1824, od inspirowania zaale ludnoci wocia-
skiej na szlacht fisk. Nastpnie, w maju 1825, posa
Senatowi wprost od siebie szereg odezw w jzyku wy-
cznie rosyjskim, domagajcych si: dopuszczenia z re-

guy prawosawnych do urzdów, uprawnienia guberna-

torów do samowolnego wydalania wójtów i lansmenów
(haillifs) koronnych, zaprowadzenia supów wiorstowych

rosyjskich na drogach publicznych i t. d. Senat, odbywszy
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tajn sesy, zwróci si do Aleksandra z poufnym adre-

sem zaskarajcym postpowanie genera-gubernatora;

na adres ten, wysany sztafet do Warszawy, gdzie ce-

sarz podówczas przebywa na Sejmie, nie otrzymano

jednak adnej rezolucyi monarszej. Po mierci Aleksan-

dra, w grudniu 1825, Zakrewski zmusi Senat i wadze
finlandzkie do zoenia nowej przysigi wiernopodda-
czej wedle ogólnej roty obowizujcej dla Cesarstwa,

bez adnej wzmianki o odrbnych prawach konstytu-

cyjnych Ksistwa. Wprawdzie nastpnie Mikoaj I., obej-

mujc rzdy w nadzwyczaj krytycznych warunkach,

a zmuszony liczy si w tej chwili nietylko z Finlandy,

lecz oraz z Królestwem Polskiem, w manifecie inaugu-

racyjnym dla Wielkiego Ksistwa ze stycznia 1826 po-

wtórzy dosownie porczenia manifestu z 1809 (ze

zmian tylko W ingresie wyrazów »objcie w posiada-

nie« na ))posiadanie dziedziczne«); ale niebawem da
dowód mniej dosownego stosowania tych porcze
w praktyce: ju reskryptem z kwietnia 1826 rozcign
na Finlandy kar zesania na Sybir, reskryptem z sier-

pnia 1827 formalnie dopuci osoby wyznania prawo-

sawnego do piastowania urzdów w Wielkiem Ksistwie.

O opozycyi oczywicie nie mogo by mowy wobec zu-

penej bezbronnoci kraju. Wojsko finlandzkie, czyli tak

zwany Oddzielny Korpus Finlandzki, t. j. milicya naro-

dowa, skadao si w 1825 z jednego puku strzelców

i dwóch puków pieszych, razem 3600 ludzi, oraz bata-

lionu szkolnego z 500 ludzi; zbierao si raz do roku na
wiosn na wiczenia 6-tygodniowe. Za Mikoaja I. zo-

stao ono zreorganizowane na dwa bataliony: fiski strzel-

ców lejbgwardyi i grenadyerski strzelców w liczbie 3000

tylko ludzi, lecz odtd na subie staej. Ta maleka
sia zbrojna nietylko nie moga mie adnego znaczenia

dla ochrony swobód wasnego kraju, lecz przeciwnie

miaa zosta uyt do zwalczania swobody cudzej. Na
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wyrany rozkaz Mikoaja I. batalion fiski strzelców lejb-

gwardyi posany zosta na kampani polsk 1831 i bi
si musia przeciw Polakom.

KONIEC ALEKSANDRA I.

Aleksander w 1815 mia lat 38. W maestwie
z Elbiet Aleksiejówn (badesk) by bezdzietny (córka

Marya, urodzona w maju 1799, zmara w niemowlctwie).

Jakkolwiek cesarz by jeszcze wtedy w sile wieku, je-

dnak anormalny jego stosunek do maonki, równajcy
si ukrytej separacyi dobrowolnej, wycza ewentual-

no potomstwa. Sukcesorem tronu by drugi brat cesa-

rza, o dwa lata od niego modszy, cesarzewicz Konstanty.

Ale i ten by bezdzietny, a jawnie rozczony z ma-
onk Ann Teodorówn (kobursk), która ucieka od

niego z Petersburga jeszcze w 1801. Przewidywanym
w dalszym rzdzie nastpc by przeto trzeci brat, mod-
szy od tamtych o lat kilkanacie (urodzony 6 lipca 1796)

Mikoaj. Zosta on z inicyatywy cesarza zarczony jesie-

ni 1815 z ksiniczk prusk Charlott (Aleksandr Teo-

dorówn); lub odby si w Petersburgu w lipcu 1817;

niebawem z tego zwizku urodzi si (29 kwietnia 1818)

syn Aleksander (póniejszy cesarz Aleksander IL). Wy-
padek ten podwójnie by wany: wpyn decydujco
na spraw sukcesyjn, oraz utrwali cis czno dy-

nastyczn polityki rosyjskiej z prusk na wiksz cz
XIX. wieku. Wkrótce potem, po paroletnich pertrakta-

cyach, Konstanty za zezwoleniem cesarza uzyska roz-

wód przez wyrok Synodu z marca i manifest cesarski

z kwietnia 1820, poczem w maju polubi w Warszawie

kochan od dawna Polk, Joann Grudzisk (ksin
owicz); zreszt i to maestwo pozostao bezdzietnem.

Ju podczas rzeczonych pertraktacyi mowa bya o prze-

niesieniu sukcesyi na Mikoaja, który jeszcze w Hpcu

by ogólnikowo wtajemniczony przez Aleksandra w t
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myl, jeszcze jednak bynajmniej ostatecznie nie prze-

sdzon. W pocztku 1822 (26 stycznia) Konstanty na

danie cesarza dorczy mu osobicie w Petersburgu

formalne pismo abdykacyjne: zrzeka si w niem sukce-

syi w wyrazach nadzwyczaj upokarzajcych ())nie uznaj
w sobie ani ducha, ani uzdolnienia, ani si«), powoujc
si na zamiar wyraony w tej mierze jeszcze w marcu
1820 podczas pertraktacyi rozwodowych; zdaje si je-

dnak, e uczyni to jedynie pod warunkiem, i rzecz

caa pozostanie w sekrecie midzy nim a cesarzem i e
wogóle przypisywa temu pismu charakter czysto ewen-
tualny (istniej nawet pewne skazówki, i to zrzeczenie

si swoje wyda on gównie na wypadek abdykacyi sa-

mego Aleksandra, z czem w ostatnich latach nosi si
cesarz). W rzeczy samej jest jasnem, e w przeciwnym
wypadku, t. j. gdyby tu chodzio o akt nieodwoalny, w ta-

kim razie byaby bezwarunkowo konieczn natychmia-

stowa jego publikacya (która wymagaaby oczywicie
mniej poniajcego tekstu), oraz oficyalne objawienie

narodowi o przeniesieniu sukcesyi na Mikoaja. Tym-
czasem Aleksander bez wiedzy Konstantego poleci spo-

rzdzi wiarygodne kopie tego aktu, sam podpisa taje-

mnie (28 sierpnia 1823) manifest obwieszczajcy o abdy-
kacyi Konstantego i przejciu korony na Mikoaja i oba-

dwa te dokumenty w czterech zapiecztowanych swoj
pieczci pakietach, ze szczególnym napisem wasnor-
cznym ))zachowa a do mego zadania«, zoy w ory-

ginale w Soborze Uspeskim w Moskwie, oraz w ko-
piach w Synodzie, Senacie i Radzie pastwa w Peters-

burgu; o zawartoci pakietów zawiadomi tylko trzy

osoby: Filareta, Gohcyna, Arakczejewa; zdaje si atoli,

e przez którego z nich zawczasu by uprzedzony Mi-
koaj; Konstanty prawdopodobnie a do zgonu Aleksan-
dra nie domyla si niczego, wierzy w sekret swego
listu abdykacyjnego, nie zna tajnego manifestu, zatem

KOA— POLSKfL A
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drogi do tronu nie uwaa jeszcze sobie za nieodwo-

alnie zamknit.
Aleksander, w 1815 zakoczywszy zwycisko walk

z Napoleonem, dopiwszy gównego celu, utraci gówn
dotychczasow pobudk yciow. Przez nastpny okres

czteroletni 1815—1818 (1819) tak now pobudk stano-

wi dla miay wielkie zamierzenia polityki zagranicznej

i wewntrznej pod hasem majcego zarazem podwi-
gn je i upozorowa liberalizmu: sprawa wschodnia,

t. j. zgromienia Turcyi, podniesienia Grecyi; sprawa pol-

ska, t. j. terytoryalnego wykoczenia Królestwa Polskiego,

i sprawa rosyjska, t. j. przeksztacenia Rosyi w duchu
konstytucyjno-federacyjnym i reformatorsko-wyzwole-

czym. Ta myl ostatnia, przejawiajca si pierwotnie

w rewizyach senatorskich, projektach, dotyczcych cer-

kwi i wociastwa, znalaza sobie pod koniec wyraz

w poleceniu sporzdzenia karty konstytucyjnej dla Rosyi,

danem przez Aleksandra podczas pobytu w Warszawie

w 1818 zaufanemu komisarzowi przy rzdzie Królestwa

Polskiego Nowosilcowowi. Projekt konstytucyjny, wypra-

cowany przez Nowosilcowa dla Cesarstwa, wzorowany
by po czci na konstytucyi Królestwa; zreszt ustana-

wia podzia Cesarstwa na 10 autonomicznych Namie-

stnictw, posiadajcych swoje osobne dwuizbowe, co-

trzechletnie Sejmy krajowe, obok Sejmu centralnego w Pe-

tersburgu lub w Moskwie, zwoywanego co pi lat. Pro-

jekt ten w pierwszej redakcyi przysany by cesarzowi

do Petersburga od Nowosilcowa przez ks. Wiaziemskiego

latem 1819; w padzierniku tego roku za bytnoci Ale-

ksandra w Warszawie by przez niego wspólnie z auto-

rem rozstrzsany i w nocy przed wyjazdem cesarza

z Warszawy zaakceptowany w zasadzie; caa ta robota

odbywaa si bez wiedzy Konstantego. Zarazem jednak

Nowosilcow przedstawi cesarzowi wypracowany przez

siebie wywód aktów unii polsko-Utewskiej w Horodle
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za Jagiey (1413) i w Piotrlcowie za l^róla Aleksandra

(1501), co, ja: si zdaje, wobec spóczesnego Ukazu o roz-

szerzeniu wadzy Konstantego na 5 gubernii zachodnich,

wskazujcego myl rozszerzenia Królestwa na Litw,
miao przypomnie monarsze rosyjskiemu potrzeb ana-

logicznej unii rosyjsko-litewskiej. Równoczenie niemal

(1820) tene Nowosilcow wypracowa dla cesarza pro-

jekt zabójczego manifestu, wedug którego razem z wy-
daniem konstytucyi dla Cesarstwa, Królestwo Polskie

miao zosta cakiem zniesione, zamienione na jedno

z Namiestnictw, pozbawione swej odrbnej konstytucyi,

z zamian armii polskiej na ))armi zachodni*. Tak to

najsprzeczniejsze pomysy pitrzyy si w penej sprze-

cznoci gowie Aleksandra, z których aden nie mia
zosta urzeczywistniony.

Okres 1819—1820 by dla Aleksandra przeomowym,
oznaczajcym zerwanie z rozleg, fantastyczn prze-

wanie, lecz naogó postpow oryentacy cesarza

w pierwszych latach pokojowych, powrót do reakcyi,

skurczenie si w sobie, zbkanie si i spltanie ostate-

czne i beznadziejne w sieci wasnych sprzecznoci psy-

chologicznych i politycznych. Wpyn na to cay szereg

niepomylnych wrae i wypadków: w marcu 1819

w Niemczech zosta zamordowany agent rosyjski Ko-
tzebue; w sierpniu nastpi bunt kolonistów wojskowych
w Czugujewie, krwaw represy stumiony; w kocu
padziernika znakomity historyk rosyjski Karamzin, prze-

ciwnik Polski, rzdów konstytucyjnych i nawet wyzwo-
lenia wocian, mia w Carskiem Siole dug konferen-

cy z cesarzem, gdzie stanowczo ostrzega go przed

obran drog i nawoywa do powrotu w lady Kata-

rzyny II.; w 1820 przypado zamordowanie ks. Berry
(luty), ruchy powstacze w Hiszpanii (stycze), Neapolu
(marzec), Portugalii (sierpie); wreszcie, podczas pobytu
jesieni na kongresie w Opawie, otrzyma Aleksander
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wiadomo o buncie Siemionowskiego puku gwardyi,

wybuchym w Petersburgu w padzierniku; ten ostatni

wypadek szczególnie wstrzsn cesarza, gdy wpraw-

dzie ten bunt, natychmiast bez litoci na wasny jego

rozkaz stumiony, nie mia waciwie charakteru poli-

tycznego i by wywoany zem obchodzeniem si pu-
kownika z szeregowcami, ale fatalne tradycye gwardyi

rosyjskiej, jako zwykego narzdzia zamachów stanu,

zbyt byy ustalone, aby pierwszy objaw z tej strony nie

mia posiada znaczenia gronego memento dla wnuka
Piotra III. i syna Pawa.

Aleksander wiedzia oddawna o zwizkach tajnych

w Rosyi i Polsce, a nawet pierwotnie, jak si rzeko,

pod pewnym wzgldem tendencyom ich sprzyja. W 1821,

po powrocie do Petersburga z duszej podróy zagra-

nicznej, otrzyma on dwa odrbne zawiadomienia o sta-

nie spraw spiskowych: jedno, w formie najszczegóow-

szego raportu z wymienieniem nazwisk i dziaa spi-

skowców, od szefa sztabu gwardyi generaa Bencken-

dorffa, drugie, na podstawie równie detalicznej denun-

cyacyi, od prezesa Rady pastwa generaa Wasilczykowa.

Cesarz, widocznie dawniej ju z innej strony doskonale

o wszystkiem powiadomiony, z obu tych odkry nie

uczyni adnego uytku; do Wasilczykowa wyrzek tylko:

^cen' esi pas a moi a svir«. Jednak odtd powolniejszym

sta si dla gosów reakcyjnych, uleg daniom Synodu,

zaj si zmian sukcesyjn, przemyliwa o wasnej na-

wet abdykacyi. Okazywa coraz wiksz ponuro i po-

dejrzliwo, czu si coraz bai'dziej samotnym i by nim

naprawd w Europie, w swoim narodzie, we wasnej

nawet rodzinie. )>Sfmks nieodgadniony a do grobu«

(wedle okrelenia poety rosyjskiego, ks. Wiaziemskiego),

koronowany Hamlet, a gbiej w sobie rozdarty, bo

obarczony wasnym moralnym w zgonie ojca udziaem,

teraz sam zagroony spiskowym odwetem, opanowany
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wiadomoci bezsilnoci swoich usiowa wewntrz-
nych, bezcelowoci zagranicznych, z roku na rok traci

grunt w sobie i dokoa siebie, W sierpniu 1825 mia
sobie zoone nowe, w najwyszym stopniu niepokojce
denuncyacye o spisku w armii, pochodzce od zdrajcy

z ona samych zwizkowców; przyj je znowu ca-
kiem biernie, nie zdobywajc si na adne zarzdzenia

zapobiegawcze. We wrzeniu tego roku po raz ostatni

opuci Petersburg, udajc si do Taganrogu. Tutaj nagle

zapad niebezpiecznie na zdrowiu; pogoski o jego otru-

ciu czy samobójstwie nie posiadaj udowodnionej pod-

stawy; z relacyi jego lejbmedyka, Anglika, baroneta Ja-

kóba WyUe, wynika atoli, e nie dawa si leczy, od-

rzuca lekarstwa, e nie chcia y. Zmar w Taganrogu
1 grudnia 1825 o 11 zrana.

POCZTKI MIKOAJA I.

Wiadomo o mierci Aleksandra nadesza do War-
szawy 7 grudnia 1825 wieczorem, przysana Konstantemu
jako cesarzowi w najpoddaszym raporcie szefa sztabu

armii poudniowej, Dybicza. Konstanty nie decydowa si
przyj korony przed uniewanieniem swego pisma abdy-
kacyjnego; napisa tedy do Mikoaja, wyraajc zamiar
spenienia swoich zobowiza abdykacyjnych, lecz nie

owiadczajc si bynajmniej cakiem jasno i stanowczo
w tej mierze; mówi o swej gotowoci ))ustpienia« mu
tronu, jak gdyby to zaleao jeszcze tylko od niego sa-

mego i nie byo ju przesdzonem przez nieznany mu
tajny manifest Aleksandra; sam nie obejmowa rzdów,
ale te od wadz i armii Królestwa Polskiego i Litwy
nie odbiera przysigi na imi Mikoaja. Do Petersburga
wiadomo o mierci cesarza przysza 9 grudnia; mini-
ster sprawiedhwoci obanow-Rostowski jako prokura-
tor Senatu odmówi otwarcia zoonego w Senacie
pakietu, gdy ^les morts n' ont point de volonte<i-; po-
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dobnie nie otwarto pakietu zoonego w Synodzie; ge-

nera-gubernator petersburski, Mioradowicz, który, jak

si zdaje, w tej chwili krytycznej odegra rol kiero-

wnicz, owiadczy si stanowczo za Konstantym; pod
jego naciskiem Mikoaj zoy przysig na wierno
Konstantemu, zoon równie natychmiast przez gar-

nizon petersburski i wadze. Jednak w Radzie pastwa
Golicyn, zapewne nie bez porozumienia z Mikoajem
spowodowa otwarcie tajnego pakietu i odczytanie ab-

dykacyi Konstantego i manifestu Aleksandra. Na razie

nie miao to skutku; Moskwa posza za przykadem Pe-

tersburga, pakiet zoony w Soborze Uspeskim nie zosta

ujawniony, wojska i wadze w Moskwie zoyy równie
przysig wiernoci cesarzowi Konstantemu L; podobnie
stao si w Finlandyi i w guberniach Zachodnich a do
Wilna wcznie. Dopiero w Grodnie, na wyrany zakaz

Konstantego, nie doszo do przysigi. Konstanty tymczasem
w Warszawie dowiedzia si o scenie zaszej w Radzie

pastwa, ujawnieniu jego abdykacyi, i co gówna, mani-

festu nieboszczyka cesarza, przez co pooenie jego jako

monarcliy byo w wysokim stopniu skompromitowane;

równoczenie doszy go niepokojce informacye o wy-
krytym spisku. Pod temi wraeniami zdecydowa si on

ostatecznie pozosta przy swojem zrzeczeniu si i (20 gru-

dnia) posa bezwarunkowe w tym wzgldzie owiadcze-

nie Mikoajowi; pismo to nadeszo do Petersburga 24 gru-

dnia wieczorem; tego dnia datowany zosta (zredago-

wany nazajutrz) manifest o objciu rzdów przez Miko-

aja L: trzytygodniowe przeszo bezkrólewie rosyjskie

zostao zamknite.

Zwizkowcy nie mieli dokadnych informacyi o cho-

robie Aleksandra ani o kwestyi nastpstwa, byli zasko-

czeni mierci cesarza i wynikemi komplikacyami sukce-

syjnemi. Postanowili wszake, cho w tej chwih bardzo

nielicznie byU reprezentowani w Petersburgu, spróbowa
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powstania, korzystajc z niejasnoci pooenia pod ha-

sem praw Konstantego; ryzylcown t decyzy, wbrew
zdaniu rozwaniejszyci czonków, powzito gównie pod

wpywem Rylejewa. Miano w zamiarze zmusi Senat do

wydania manifestu, zwoujcego Sobór przedstawicieli

narodowychi dla rozstrzygnicia spornej sprawy sukcesyi;

narazie ustanowi Rzd Tymczasowy, do którego prze-

znaczono Speraskiego, czonka Rady pastwa admiraa

Mordwinowa i dowódc armii kaukazkiej generaa Jer-

moowa; zmniejszy szeregowcom termin suby do

lat 15, zaj si oswobodzeniem wocian i t. d. Na czas

akcyi powstaczej obrano dyktatorem pukownika ks.

Sergiusza Trubeckiego. Na zebraniu, odbytem noc (z nie-

dzieli na poniedziaek 25 grudnia) w mieszkaniu Ryle-

jewa, postanowiono wybuch na dzie nastpny, wyzna-

czony do zoenia przysigi Mikoajowi. W istocie (26 gru-

dnia zrana) puk Moskiewski zbuntowa si w kosza-

rach, odmówi zoenia przysigi i wyruszy z broni na

Plac Senacki z okrzykiem ))niech yje Konstanty «, rza-

dziej ))niech yje konstytucya« (co wielu onierzy ro-

zumiao jajt^o imi maonki Konstantego); nastpnie

przyczya si cz puku lejbgrenadyerów oraz peters-

burskiego ekwipau floty; natomiast zawiody inne puki,

na które liczono, a zwaszcza artylerya. Przywódcy po-

wstania okazali zupeny brak inicyatywy, trzymali bez-

czynnie onierzy na placu o chodzie i godzie przez

7 godzin, Trubecki nie wydawa adnej dyspozycyi. Lud
zachowywa si biernie, z wyjtkiem robotników, pracu-

jcych przy Soborze Isakiewskim, którzy przyczyli si
do okrzyków powstaców. Tymczasem Mikoaj (który

zreszt poprzedniego dnia by przez jednego ze zwiz-
kowców uprzedzony o zamierzonym wybuchu, a skd-
ind dla rónych wzgldów móg sobie yczy stano-

wczej rozprawy sankcyonujcej i ubezpieczajcej jego

rzdy, który wic z tego wzgldu zapewne nie zapobieg
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przewidywanym przez siebie wypadkom, ale który mimo
to po ich wybuchniciu bynajmniej nie okaza przypi-

sywanej mu przez legend energii, lecz przeciwnie zrazu

straci gow i uratowany zosta gównie przez wiksz
jeszcze nieporadno spiskowców), zdy nareszcie po

wielu godzinach zdoby si na otoczenie powstaców,
nie liczcych ponad 3000 ludzi, znacznemi siami wiernej

mu piecioty, jazdy i artyleryi. Na kilkakrotne wezwanie
rozejcia si powstacy odpowiadali strzaami; jedn
z pierwszych ofiar zosta podczas tych ukadów Miora-
dowicz, miertelnie ranny — rzecz godna uwagi, gówny
stronnik Konstantego. Zaczynao si zmierzcha; energia

powstaców bya wyczerpana, zanim jeszcze doszo do

walki powanej; wtedy, po kilku nieudanych atakach

jazdy, Mikoaj kaza da ognia z armat kartaczami. Po
pierwszych wystrzaach powstacy si rozpierzchli; wielu

z nich i z poród przypatrujcego si ludu zgino na

Placu pod ogniem kartaczowym, skierowanym z dwóch
stron na blizki dystans w gste tumy; wielu zabito w po-

cigu lub potopiono w Newie; ilo ofiar nie daje si
dokadnie obliczy, musiaa jednak by do znaczna

(podawana zazwyczaj liczba 300 trupów polega na nie-

wiarogodnej wersyi oficyalnej). Teje nocy niemal wszy-

scy przywódcy zostali uwizieni i zamknici w twierdzy

Petropawowskiej. Tak skoczy si niefortunny zamach
Grudniowców (Dekabrystów). Kiedy wie o grudnio-

wych wypadkach petersburskich, bdcych dzieem To-

warzystwa Pónocnego, dosza do Towarzystwa Poudnio-

wego, okaza si w niem podobny brak przygotowania,

organizacyi i inicyatywy, std te podjta tutaj z kolei

próba powstacza musiaa podobn skoczy si kata-

strof. Tak prób rozpaczliw wykonaH tutaj trzej bra-

cia Murawiewowie: podpukownik Sergiusz Murawiew-
Aposto (11 stycznia 1826) zrewolucyonizowa w Wasylko-

wie puk pieszy Czernichowski, wyprowadzi go z obozu
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do BiaocerKwi, ale ju po kilku dniach docignity i oto-

czony przewanemi siami, po krótkiej walce (15 stycznia)

ciko ranny, wzity zosta do niewoli wraz z bratem
Maciejem; trzeci brat Hipolit zastrzeli si. Rzdy Miko-
aja w tych atwych a krwawych zwycistwach zostay
utwierdzone, wszdzie bez oporu skadano mu przy-

sig; 29 grudnia w Moskwie (przyczem wydobyto i od-

czytano ludowi dokumenty 1822 i 1823 przechowywane
w Soborze Uspeskim); dopiero 2 stycznia 1826 w War-
szawie (zaprzysienie armii polskiej zakoczono do-

piero 15 stycznia).

Bez zwoki nowy cesarz zabra si do jak najsu-

rowszej represyi. Ju 29 grudnia 1825 tajnym Ukazem
monarszym ustanowion zostaa Komisya ledcza z 7

(póniej 10 osób), dla zbadania przeszo 200 uwizio-
nych i okoo 3000 wiadków. To badanie odbywao si
sposobem tajemnym, przy uyciu i naduyciu wszelkich
najwyszukaszych rodków inkwizycyjnych; winiowie,
traktowani bez litoci (trzech z nich zmaro w czasie

badania, jeden, pukownik Buatów, sam roztrzaska sobie

czaszk o cian swej celi, inny, kapitan Furman, dosta
pomieszania zmysów), naprzemiany terroryzowani byh
grob tortur i udzeni obietnic uaskawienia; aby sko-
ni ich do wyzna, uywano najprzemylniej szych ro-

dzajów presyi moralnej (tak na Rylejewa oddziaano
przez kochan mod on i dziecko, którym cesarzowa
w czasie badania posyaa do domu zasiki i askawe
zapewnienia); sam Mikoaj kaza sobie sprowadza zwi-
zanych winiów i bada ich osobicie, przyczem docho-
dzio do scen fatalnych, do caowania jednych, skon-
niejszych do wyzna, albo do czynnego zniewaania
oporniej szych i winniej szych. Istotnie znaczna cz
oskaronych — z wyjtkiem niewielu silniejszych du-
chów, jak Jakuszkin, Bestuew i inni, którzy nie daU si
ani zama ani zudzi, — nie opara si machinacyom
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badawczym i jeli nie przez sabo, to przez uudn
wiar, i szczerem objawieniem swoich zamysów i celów

przysuy si ojczynie, zostaa pocignit do jak naj-

dalej idcych, zabójczych dla siebie zezna. Na podstawie

tych zezna Komisya ledcza wkrótce (11 czerwca 1826)

wygotowaa swój raport, t. j. waciwie niemiosierny

akt oskarenia, obliczony nietylko na zgub podsdnych,

lecz nadto na zohydzenie ich w opinii; zostali oni tu

przedstawieni jako pospolici zbrodniarze i mordercy, za-

miary ich spiskowe rozdmuchano jaknaj dowolniej, zuy-
tkowano kade nieostrone i gorce ich sowo, pominito

natomiast milczeniem ich szlachetne intencye reforma-

torskie: równo obywateli przed prawem, oswobodzenie

wocian, jawno sdowa, poprawa stanu cerkwi i woj-

ska, zniesienie Kolonii wojskowych, monopolów i t. d.

W poowie czerwca ustanowiony zosta Sd najwyszy
w sprawie Dekabrystów, zoony z 80 czonków Rady
pastwa. Synodu, Senatu, przy udziale kilku urzdników
wojskowych i cywilnych; obradowa (od 15 czerwca do

23 lipca) cakowicie potajemnie, wycznie na podstawie

raportu Komisyi ledczej, bez adnej obrony, co wicej,

absolutnie bez najmniejszej wiadomoci samych pod-

sdnych, trzymanych cigle w twierdzy Petropawow-
skiej i nie domylajcych si nawet, e ju s sdzeni.

Wyrok zapad 21 Upca; z liczby 121 oskaronych (61 ze

Zwizku Pónocnego, 37 z Poudniowego, 23 ze Zjedno-

czonych Sowian; ród nich 7 ksit, 2 hrabiów, 3 ba-

ronów, 2 generaów, 23 pukowników i podpukowników)
wszyscy zostali uznani za winnych, 5 skazano na wier-

towanie, 31 na cicie, reszt na Sybir. Nazajutrz Mikoaj

wyda konfirmacy wyroku z pewnemi ulgami: kar
mierci zatwierdzi dla 5 gównych podsdnych, zosta-

wiajc Sdowi wyznaczenie egzekucyi zwykej; 31 ska-

zaców uaskawi na doywotnie cikie roboty w Sy-

beryi; innym poumniejsza kary; na tej zasadzie naza-
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jutrz wydano wyrok w formie ostatecznej, wyznaczajc
tamtym 5 kar szubienicy. 24 lipca Sd in gremio zje-

cha do twierdzy Petropawowskiej ; tutaj w domu ko-

mendanta odbyo si pierwsze i ostatnie posiedzenie Sdu
w obecnoci podsdnych, którzy teraz dopiero dowie-

dzieli si, e byli sdzeni i skazani. Wyrok zosta wy-
konany wczesnym rankiem (25 lipca 1826) na esplanadzie

Petropawowskiej ; powieszono piciu skazaców, Pestela,

Rylejewa, Sergiusza Murawiewa-Apostoa, Michaa Bestu-

ewa, Kachowskiego; egzekucya odbya si w warunkach
okrutnych (Rylejew, Murawiew i Kachowski oberwali si
z szubienicy i po raz drugi byli wieszani); wraenie na

obecny lud byo silne i przygnbiajce; cel zastraszenia

spoeczestwa zosta dopity.

Mikoaj dla osobistego uytku poleci wygotowa
sobie zwize streszczenie pomysów reformatorskich De-

kabrystów. Zdawao si pierwotnie, e myla o urzeczy-

wistnieniu niektórych przynajmniej z tych pomysów.
W 1826 powierzy Speraskiemu kodyfikacy praw ro-

syjskich; praca ta ukoczon zostaa w 1839 jako Peny
Zbiór Praw, dzieo wszake nie tyle kodyfikacyjne ile

administracyjne, nieksztatny agglomerat najrozmaitszych

sankcyi rzdowych. Ustanowiony w 1826 Tajny Komitet

do spraw wociaskich po dugich bezpodnych pracach

koniec kocem nie posun zgoa naprzód sprawy wyzwo-
lenia wocian, której rozwizanie przypado w udziale

nastpnemu dopiero panowaniu. Natomiast tem wiksza
ywotno uwydatnia si w dziedzinie represyjno-poli-

cyjnej; równie zaraz 1826 Benckendorff, pierwszy od-

krywca dziaa zwizkowych, zosta mianowany szefem

andarmów i naczelnym kierownikiem nowej instytucyi

policyjnej, osawionego Trzeciego Oddziau Wasnej Kan-
celaryi cesarskiej, najskuteczniejszego odtd narzdzia
pohtycznego szpiegostwa i ucisku. Zreszt uwag Miko-

aja I. coraz bardziej poczynay pochania zagadnienia
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polityki zagranicznej: wojna z Persy (1828—1829) za-

koczona traktatem pokojowym w Turkmanczaju (10 lu-

tego 1828), oddajcym Rosyi prowincye Nachiczewask
iErywask,t.j. wprowadzajcym j do Armenii; wojna
z Turcy (1828—1829) zakoczona traktatem pokojow3rm

w Adryanopolu (14 wrzenia 1829), zapewniajcym Rosyi

obok zdobyczy azyatyckich (Anapa, Achacyk, Poti i t. d.),

woln eglug przez Bosfor i Dardanele, niezawiso
Grecyi, okupacy Modawii i Wooszczyzny, tytuem gwa-

rancyi za koszta wojenne 11 V2 miliona dukatów; wreszcie

wojna z Królestwem Polskiem 1831, zakoczona wziciem
Warszawy i zburzeniem konstytucyjnej odrbnoci Kró-

lestwa. wicio te gone tryumfy autokratyczne cesar-

stwo rosyjskie; opaca je cikim, posusznym, tpym
wysikiem wielki a nieszczliwy naród rosyjski, nie zy-

skiwa na nich, przeciwnie, traci, pogra si coraz g-
biej w zastoju i rozkadzie swoich wewntrznych stosun-

ków yciowych, wypaczonych, utumionych, wstrzyma-

nych w normalnym rozwoju, a nioscych te w sobie

zarody nieuniknionych, mszczcych przewrotów przy-

szoci.

I K- >
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ZAOENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO.

Polska przez upadek Napoleona utracia blizk ju
mono odzyskania niepodlegoci. Ale nie utracia mo-
ralnego owocu swoich dwudziestoletnich wysików, po-

dejmowanych niemal od chwili ostatniego rozbioru

Rzpltej dla swego podniesienia. Wywrócia bdcobd
rozbiorowe fait accompli XVIII, wieku, wykazaa niepo-

yt ywotno narodow, a tem samem zademonstro-

waa konieczno nowego rozwizania sprawy polskiej.

To rozwizanie obecnie spoczo w rku Rosyi. Rosya
ju w trzech pierwszych podziaach 1772—1795 wzia
okoo % przestrzeni, a przeszo V2 ludnoci byej
Rzpltej; obecnie, zajwszy w dodatku Ksistwo War-
szawskie, t. j. rozbiorow dzielnic prusk i cz au-

stryackiej, miaa w swych rkach ogóem prawie ®/io caej
dawnej Polski. Nigdy, ani przedtem ani póniej, Rosya
nie posiadaa tyle ziemi polskiej ile wtedy, w okresie

1813—1815; nigdy te nie bya tak blizk rozwizania
na swoje dobro sprawy polskiej. Aleksander I. na pod-
stawie takiego stanu posiadania postanowi stworzy Kró-
lestwo Polskie, zczone z Rosy, a oparte na znacznej
przynajmniej czci bdcego w jego wadzy teryto-

ryum polskiego. Kiedy jednak ta sprawa przysza pod
rozpoznanie Kongresu Wiedeskiego, spotkaa si ona tu-

taj ze stanowczym oporem Europy Zachodniej, a w szcze-
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gólnoci Austryi, Francyi i Anglii. Gównym rzecznikiem

tej opozycyi zosta penomocnilc Anglii na Kongresie, Cast-

lereagh, domagajc si powrotu do status quo ant, t. j. do

trzeciego podziau Polski, albo przynajmniej rozwizania

jak najbardziej zblionego do repartycyi podziaowej
1795. Europa kongresowa, zwaszcza za bezwzgldny
jej w tym wypadku przedstawiciel, Castlereagh, nie zro-

zumiaa istotnej dziejowo-politycznej doniosoci nabytej

przez spraw polsk dla epoki nowoytnej, nie zrozu-

miaa wasnego swego europejskiego interesu, stana
po prostu na stanowisku przeytej racyi stanu XVIIL wieku

i z obawy przed Rosy sprzeciwia si ugruntowaniu od-

nowionej Polski na naleytej platformie terytoryalnej.

Zalepienie dochodzio do tego, e pierwotnie Kongres

by przeciwny nawet konstytucyjnej organizacyi Króle-

stwa Polskiego; dopiero dziki poufnemu wyjanieniu
pruskiego penomocnika, Hardenberga, zrozumiano, e
konstytucyjna Polska przy Rosyi lepsz jest gwarancy
dla Europy, anieli inkorporowana. Ale pod wzgldem
terytoryalnym pozostao przy znacznem okrojeniu; Rosya

zostaa zmuszon do wydania Prusom blizko ^U Ksistwa
Warszawskiego, oraz do odczenia Krakowa. W ten

sposób ostatecznie doszo do traktatów dotyczcych
Polski, zawartych w Wiedniu, za zgod Anglii, pomidzy
trzema mocarstwami podziaowemi, Rosy, Austry, Pru-

sami (3 maja 1815), a sankcyonowanych przez Akt Finalny

Kongresu Wiedeskiego (9 czerwca 1815). Austrya odbie-

raa z powrotem cz Galicyi Wschodniej, utracon do

Rosyi w 1809 r., t. j. Kraj Tarnopolski, wraz z drobn
czstk Galicyi Zachodniej utraconej równoczenie do

Ksistwa; Kraków ze swoim okrgiem zosta ogoszony
wolnem miastem z osobn oktrojowan ustaw i pod
wspólnym protektoratem rosyjsko-austryacko-pruskim;

Prusy odbieray z powrotem cz zachodni Ksistwa
Warszawskiego, t. j. Wielkie Ksistwo Poznaskie; z po-
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zostaej czci terytoryum warszawskiego utworzone zo-

stao Królestwo Polskie, zczone z Rosy nieodwoalnie

przez swoj konstytucy (y>lie irruocablement par sa con-

stiutiona), oraz przez osob cesarza Aleksandra i jego na-

stpców z tytuem króla polskiego. Aleksander (który

przed kilku laty, w 1810, by domaga si od Napoleona spe-

cyalnej konwencyi przeciw rozszerzeniu Ksistwa War-
szawskiego, obecnie za, objwszy niejako po wielkim

swym przeciwniku dziedzictwo hegemoniczne w Europie,

tem samem obj te, jak gdyby w sukcesyi napoleo-
skiej, jedn z naj walniej szych spraw europejskich, spraw
polsk, a tem samem obecnie sam chcia mie wolne
rce wzgldem rozszerzenia Królestwa Polskiego) wy-
ranie zastrzeg sobie w powyszych traktatach i w § 1

Aktu Finalnego prawo dalszego powikszenia konstytu-

cyjnego terytoryum polskiego (y>S. M. Imperiale se reserue

de donner a ce Etat, jouissant d'une administration di-

stincte, l'extension interieure qu'Elle jugera conuenable^).

W ten sposób zostaa zapowiedzian ewentualno przy-

czenia do Królestwa przynajmniej czci Litwy; ta

okoliczno, w zwizku ze wieym precedensem przy-

czenia do Wielkiego Ksistwa Finlandzkiego Starej Fin-

landyi w 1811, miaa znaczenie pierwszorzdne dla opinii

publicznej Królestwa i zostaa jednym z gównych czyn-
ników przyczynowych Rewolucyi hstopadowej. W trakta-

tach wiedeskich, oprócz odrbnej konstytucyi dla Kró-
lestwa, zostao równie zastrzeone, e ludno polska
odchodzca do Austryi i Prus, t. j. Galicya i Wielkie
Ksistwo Poznaskie, otrzymaj ))reprezentacy i ustawy
narodowe® (ymne ripresentation et des institutions natio-

nalesa). Prócz tego zapewnion zostaa na caym ob-
szarze dawnej Rpltej Polskiej w granicach 1772 zu-

pena swoboda eglugi i handlu, oraz wolna komunika-
cya pograniczna (yiGrenzuerkehra) . W tych sankcyach
kongresowych mieci si niewtphwie pewien postp na

(OTA—POLSKA. C
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drodze do rozwizania sprawy polskiej, ale mieci si
te ów bd kardynalny, polegajcy na nowym syste-

macie podziaowym, na rozdrobnieniu ziem i narodu pol-

skiego, zwaszcza za na okrojeniu, a tem samem osa-
bieniu Królestwa, które przy swojej saboci terytoryalnej

i ludnociowej pozbawione zostao szans trwaego utrzy-

mania swej odrbnoci konstytucyjnej w zwizku z ogro-

mnem absolutnem Cesarstwem rosyjskiem. T cik po-

myk wytkn z ca jasnoci i bezwzgldnoci w par-

lamencie angielskim podczas pierwszych rozpraw nad
Kongresem Wiedeskim (na sesyi Izby niszej 6 stycznia

1816) George Ponsonby; i w mowie oskarycielskiej, wy-

powiedzianej wówczas przez tego 70-letniego kwakra,

przepowiadajcego, e odtd Rosya ))nigdzie nie znaj-

dzie oporu oprócz Anglii«, miecio si nietylko sprawie-

dliwe potpienie bdnej polityki Castlereagha w spra-

wie polskiej, lecz dziwnie trafne przewidywanie dalekiej

przyszoci.

Aleksander I. (12 listopada 1815) odby wjazd uro-

czysty — pierwszy tego rodzaju wjazd monarchy rosyj-

skiego do stolicy Polski jako do swojej stolicy — do

Warszawy; zabawi tu trzy tygodnie (do 3 grudnia).

Gówne zadanie polegao wtedy: na nadaniu konstytucyi,

oraz nominacyach na urzdy naczelne. Nie byo adnego
organu urzdowego, który miaby sobie powierzone wy-
pracowanie projektu konstytucyjnego; byy tylko próby

w tym kierunku, dokonane w cigu 1814 i 1815 przez

osoby prywatne, bd pod postaci uwag krytycznych

nad poprzedni konstytucy Ksistwa, bd dezyderatów

konstytucyjnych, wyraonych w formie ogólnej, bd
wreszcie wygotowanych szczegóowo projektów konsty-

tucyi, przyczem suyy za wskazówk wydane poprze-

dnio przez Aleksandra (25 maja 1815) Zasady konsty-

tucyi. Najobszerniejszy i najdetahczniej wykoczony
z tych projektów, opracowany przez Aleksandra Linów-
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skiego i Ludwika Platera, lecz przy udziale Czartory-

skiego i innych wydatnych statystów, zoony zosta na-

samprzód Aleksandrowi po jego przybyciu. Jednak ten

projekt, ju pod samym wzgldem przesadnych swoich

rozmiarów wadliwy (obejmowa 11 tytuów i 438 arty-

kuów, by wic pi razy obszerniejszy od caej kon-

stytucyi Ksistwa Warszawskiego), jakkolwiek pod wzgl-
dem czysto narodowym starannie warowa prawa kraju,

czyni to atoli sposobem niedo praktycznym, bo nie-

liczcym si z sytuacy i niezdolnym uzyska sankcyi Ale-

ksandra; poza tem za przenikniony by niepodanym
duchem stanowym a nawet oligarchicznym, nie odpowia-

dajcym wymaganiom nowoytnym, oraz cechowany nie-

chci dla postpowych instytucyi spoeczno-prawnych
francuskich Ksistwa, z któremi ju zyo si spoecze-
stwo polskie. Skutkiem uwag krytycznych poczynionych
z powodu tego projektu przez Czartoryskiego, Szaniaw-

skiego, a zwaszcza przez wiatego Ignacego Sobolew-

skiego, oraz rozstrznienia na naradach odbytych u Sta-

nisawa Potockiego, zosta on z gruntu przerobiony, albo

raczej uchylony i na jego miejsce nowy zwizy pro-

jekt w 162 artykuach zoony monarsze. Na tym pro-

jekcie Aleksander poczyni naprzód osobicie in margine,
niemal przy kadym artykule, obszerne wasnorczne
uwagi oówkiem, o charakterze restrykcyjnym, bardzo
przewidujce, obliczone na moliwe zostawienie otworów
dla samowoH autokratycznej w budowie konstytucyjnej;

poczem wysucha ustnego referatu co do niektórych arty-

kuów, dotyczcych doniolejszych kwestyi poszczegól-

nych (np. budetowej), zoonego mu przez Nowosilcowa,
senatora rosyjskiego i czonka dotychczasowego Rzdu
prowizorycznego, dawniej rzekomego przyjaciela Czarto-

ryskiego i Polaków, odtd demaskujcego si jako naj-
zacitszy i najszkodliwszy wróg Królestwa Polskiego
i Polski; nastpnie adnotacye swoje na tekcie pierwo-

5*
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tnym zleci do wykonania i rozwinicia Sobolewskiemu

Ignacemu, dotychczasowemu kierownikowi prowizory-

cznego ministeryum spraw wewntrznych, a teraz miano-

wanemu zawczasu (16 listopada 1815) ministrem-sekreta-

rzem stanu, i na sporzdzonym przez niego stosownie do

tych skazówek tekcie drugim jeszcze poczyni osobicie

niektóre zmiany, uwzgldniajc zreszt take pewne do-

datnie poprawki Sobolewskiego; a wreszcie po tej caej

robocie przygotowawszej podpisa konstytucy w reda-

kcyi ostatecznej 27 listopada 1815 (zdaje si zreszt, e
faktycznie podpisa, antydatujc, dopiero 1 grudnia).

Niniejsza karta konstytucyjna Królestwa Polskiego,

ogoszona dopiero po wyjedzie Aleksandra z War-
szawy (24 grudnia 1815), obejmowaa 7 tytuów i 165

artykuów. Królestwo zostaje ogoszone jako poczone
na zawsze z Cesarstwem; konstytucya uznana aktem

majcym ))ustali« to poczenie (z ominiciem zwrotu

uytego w Akcie Kongresu Wiedeskiego i w proje-

kcie konstytucyjnym, i stanowi ona sama ów wze
czcy); korona królewska — dziedziczn w domu Ro-

manowów (herbem Królestwa, wedle wzoru, za tej zaraz

bytnoci zatwierdzonego w^asnorcznie przez Aleksandra,

zosta na miejscu prostego Ora biaego Ksistwa War-
szawskiego Orze biay na piersi dwugowego rosyjskiego

Ora czarnego, skd ju nastpnie po upadku Królestwa

Kongresowego przeniesiony zostanie na skrzyda pomi-
dzy herby kazaski, sybirski i inne). Król podczas swej

nieobecnoci mianuje Namiestnika; wadza Namiestnika

(okrelona nastpnie prawem 29 kwietnia 1818), prze-

wodniczcego z gosem stanowczym w Radzie Stanu

i Administracyjnej, wyobraa pen niemal (z wyjtkiem
prawa wydawania statutów organicznych, znoszenia re-

skryptów monarszych, zwoywania sejmów, sejmików
i zgromadze gminnych i t. p.) wadz królewsk i czyni

go nominalnie naczelnikiem rzdu krajowego. PoUtyka
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zagraniczna Królestwa i Cesarstwa zostaje zjednoczon

w petersburskiem ministeryum spraw zagranicznych (je-

dnak przy bokuW.KsiciaKonstantego w Warszawie utwo-

rzon zostaa osobna Kancelarya dyplomatyczna, do któ-

rej wszystkie ambasady rosyjskie zagranic obowizane
byy posya relacye; Królestwo uczestniczyo w kosztach

dyplomatycznych wspólnych z kwot 180.000 zp., lecz

fundusz ten nastpnie obracany by na cele policyjne).

Religia rzymsko-katolicka (wedug pierwotnego projektu

i wedug konstytucyi Ksistwa mianowana Apostolsk

i uznana za narodow) zostaa z innemi zrównan, ale

szczególnej opiece rzdu polecon; do uywania praw
politycznych dopuszczono narówni wszystkie wyznania

chrzeciaskie (z wyczeniem ydów, wbrew konsty-

tucyi Ksistwa, gdzie dopiero dekretem królewskim 1808

roku i tylko terminowo, na lat 10, w uywaniu tych praw
byli zawieszeni). Porczon zostaje wolno druku, oraz

zasada neminem captware permittemus nisi jur uictum

(z odmian wyraonej w projekcie staropolskiej wersyi

neminem captiuabimiis, przez co przywilej nieprawnego

uwizienia zachowywa sobie monarcha osobicie, oraz

przez swego Namiestnika, którego te podpis póniej we
wszystkich wypadkach sankcyonowa areszty bezprawne,

dokonywane przez W. Ksicia Konstantego lub wadze poli-

cyjne i wojskowe). Wszystkie czynnoci administracyjne,

sdowe, wojskowe odbywaj si w jzyku polskim; wy-
cznie Polakom przysuguje prawo zajmowania urz-
dów krajowych (jednak w wydziale celnym i poczto-

wym byy nastpnie czynione przez Nowosilcowa poje-

dyncze próby importowania jzyka rosyjskiego). Rzd
spoczywa w osobie króla (nazwanego w projekcie ))oj-

cem ojczyzny«, co skreli Aleksander); jego osoba wita
i nietykalna; jest on zwierzchnim naczelnikiem siy zbroj-

nej, mianuje najwyszych dostojników wieckich i du-

chownych, ma prawo uaskawienia. Wszyscy nastpcy
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Aleksandra (w projekcie: »kady król i kada królowa)
obowizani s dopeni aktu koronacyi w stolicy (w pro-

jekcie: ))Królestwa«; póniej z tego powodu czyni tru-

dnoci Mikoaj, mienic stolic koronacyjn Moskw).
Rada Stanu, zoona z ministrów, radców i referendarzy

stanu, oraz osób szczególnie przez króla wezwanych,
ukada projekty do praw, oddaje pod sd urzdników,
stanowi w sprawach jurysdykcyjnych, rozstrzsa sprawo-
zdania ministeryalne, skada królowi (wedle projektu —
wprost Senatowi i Izbie poselskiej) postrzeenia swoje
o naduyciach rzdowych i ogólnych potrzebach kraju

(urzdzenie Rady Stanu zostao bliej okrelone przez

Statut Organiczny 1 grudnia 1815 i postanowienie Na-
miestnika 17 marca 1816). W Radzie Administracyjnej,

wyobraajcej waciw naczeln wadz wykonawcz,
zasiadaj ministrowie, oraz osoby szczególnie przez mo-
narch powoane (takimi zostali w nastpstwie Czarto-

ryski i Nowosilcow). Ministrów jest piciu, w charakterze

prezydujcych w Komisyach Rzdowych: wyzna reli-

gijnych i owiecenia publicznego; sprawiedliwoci (te

dwa ministerya projekt zamierza wyodrbni i powie-

rza stale senatorom); spraw wewntrznych i policyi;

wojny; przychodów i skarbu. Przy boku króla urz-
duje minister-sekretarz stanu, poredniczcy oficyalnie

midzy królem a Namiestnikiem, w istocie za uczyniony

nadto poufnym organem poredniczcym midzy mo-
narch a oddzielnymi ministrami (by nim faktycznie do
wiosny 1822 Ignacy Sobolewski, po nim Stefan Grabowski;

szczegóowa instrukcya dla sekretaryatu stanu w Peters-

burgu, opracowana przez Sobolewskiego, zatwierdzona

zostaa przez Aleksandra 30 kwietnia 1816). Ustanowion
zostaje Izba Obrachunkowa jako naczelna instytucya re-

wizyjna, zawisa tylko od króla (wedle projektu — od Se-

natu). Porczona zostaje na wieczne czasy reprezentacya

narodowa na Sejmie, zoonym z króla i dwóch Izb, se-
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natorskiej i poselskiej, zbierajcym si co dwa lata

w Warszawie na sesy 30-dniow. Sejm naradza si

(w projekcie: »wycznie posiada prawo stanowieiiia«;

przez skrelenie tego zwrotu Aleksander pozbawi Sejm
inicyatywy prawodawczej) nad projektami ustawodaw-

czemi, prawodawczemi, budetowemi, przekadanemi mu
imieniem królewskiem przez Rad Stanu, oraz rozstrzsa

raport ogólny o pooeniu kraju, wypracowany równie
przez Rad Stanu, dokonawszy uprzednio zbadania rze-

czonych projektów i raportu przez trzy podwójne (w Se-

nacie z 3, w Izbie poselskiej z 5 czonków zoone) Ko-

misye sejmowe: do rzeczy skarbowych, cywilno-kryminal-

nych, organiczno-administracyjnych (wedug projektu —
te do wojskowych, co zostao skrelone przez Aleksan-

dra). Pierwszy budet bdzie uoony przez króla, wy-
konywany i zmieniany przez niego i obie Izby (w pro-

jekcie tego § 162: ))bdzie obowizywa a do pierwszego

Sejmu((; przez skrelenie tego zwrotu za rad Nowosil-

cowa i wynik std kolizy z poprzednim, traktujcym
o budecie § 93, Aleksander zapewni sobie i swemu na-

stpcy pen samowol budetow). Gosowanie w Sejmie

odbywa si prost wikszoci przez wotowania jawne.

Senat, doywotni, oprócz ksit krwi, skada si z bisku-

pów, wojewodów i kasztelanów, mianowanych przez

króla w liczbie nieprzekraczajcej poowy czonków Izby

poselskiej, z osób opacajcych 2000 zp. rocznego po-

datku, majcych 35 lat wieku; niezawile za od swych
funkcyi reprezentacyjnych, oddaje on pod sd senato-

rów i czonków Rady Stanu, stanowi o monoci wybo-
rów i t. p. Izba poselska skada si z 77 posów obiera-

nych na sejmikach szlacheckich i 51 deputowanych od
zgromadze gminnych, z osób opacajcych 100 zp. ro-

cznego podatku, majcych 30 lat wieku, na przecig lat 6,

z odnowieniem w ^/a co dwa lata, z dopuszczeniem re-

elekcyi nieograniczonej. Na sejmikach powiatowych
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szlachta-waciciele, wpisani w ksig obywatelsk, ma-
jcy lat 21, obieraj: 1 posa na Sejm, 2 czonków Rady
wojewódzkiej i ukadaj list kandydatów na urzdy
administracyjne; na zgromadzeniaci gminnych osoby
tego wieku, wpisane do ksigi obywatelskiej, a miano-
wicie waciciele wasnoci gruntowej, rkodzielnicy,

przeoeni nad czeladzi i kupcy posiadajcy towaru na

kwot 10.000 zp., plebani i wikaryusze, nauczyciele

i osoby zasuone dla nauki, sztuki, handlu, przemysu,
obieraj: 1 deputowanego na Sejm, 1 czonka Rady wo-
jewódzkiej i ukadaj list kandydatów na urzdy admi-

nistracyjne. Rady wojewódzkie zajmuj si wyborem na
urzdy sdziowskie dwóch pierwszych instancyi, wygo-
towaniem list kandydackich na urzdy administracyjne,

oraz ))przestrzeganiem dobra województwa*, co, wobec
ogólnikowoci tej ostatniej definicyi, braku waciwej
kompetencyi samorzdnej, a przedewszystkiem wasnych
funduszów i przywileju opodatkowania lokalnego, czy-

nio z nich jedynie fikcy instytucyi autonomicznej. S-
downictwo jest konstytucyjnie niepodlege; sdziowie

mog by skadani z urzdu jedynie za przestpstwo

wyrokiem sdowym; zaprowadzone zostaj: pojednaw-

cze sdy pokoju; I. instancyi cywilne i policyi do 500 zp.

wartoci sprawy, do wyszej — ziemskie i zjazdowe;

handlowy; grodzkie do spraw karnych i policyi; apela-

cyjne; najwyszej instancyi; sejmowy dla spraw poli-

tycznych wogóle, oraz przestpstw urzdników wyszych
w szczególnoci. Si zbrojn skada, prócz milicyi, woj-

sko czynne (wedle projektu: »wybór obywateli uzbro-

jonych i zorganizowanych dla obrony króla i ojczyzny*,

co wszystko skreli Aleksander), w liczbie bliej nie-

oznaczonej (w konstytucyi Ksistwa bya ustalona pier-

wotnie na 30.000), stosownie do dochodów budetowych,
co otwierao mono jej osabienia — groba, uchylona

gównie dziki zamiowaniu wojskowemu W. Ksicia Kon-
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stantego; wojsko zachowuje ubiór, barwy i komend
polsk. Ordery cywilne i wojskowe polskie, Ora Biaego,

Stanisawa i Krzya wojskowego, zachowuj si. Kara

konfiskaty po wszystkie czasy zostaje zniesion (ten ar-

tyku, przepomniany przez autorów projektu, wprowa-
dzony zosta dziki interwencyi Sobolewskiego). Konsty-

tucya bdzie rozwijana przez Statuty Organiczne, roz-

strzsane uprzednio w Radzie Stanu.

Nie ulega wtpliwoci, e niniejsza konstytucya Kró-

lestwa Polskiego 1815, jak na owe czasy, pomimo swoich

wad, spowodowanych w znacznej czci przez podej-

rzliw intency absolutystyczn, bya bdcobd stosun-

kowo najbardziej postpow kart konstytucyjn w Eu-

ropie kongresowej. Sam system wyborczy, oparty na

zasadzie wyborów bezporednich, równomiernoci okr-
gów, umiarkowanym cenzusie czynnym i biernym, by
nierównie doskonalszym od ówczesnej franchise angiel-

skiej z przed bilu reformy, opartej na fikcyjnej jednostce

wyborczej, praktyce t. z^w. ))zgniych osad<( (rotten bo-

roughs), samowoli oligarchicznej, presyi rzdowej i po-

wszechnej korupcyi. Do powiedzie, e wówczas,

w pierwszej wierci XIX. wieku, na 658 czonków an-

gielskiej Izby gmin, 487 byo po prostu nominowanych
przez wielkich posiadaczy, a jedynie reszta, t. j. okoo
V4 posów wychodzia z istotnej elekcyi. Podobnie wy-
pada zestawienie z francusk Charte konstytucyjn 1814,

opart na systemacie dwustopniowego obioru, przy da-

leko wyszym, czynnym i biernym, cenzusie majtku
(300—1000 franków podatku rocznego) i wieku (30—40 lat),

ni w konstytucyi polskiej 1815. Do stwierdzi, e na za-

sadzie owej Charte, po uwzgldnieniu ju wszelkich pó-

niejszych rozszerzajcych prawo wyborcze ordynansów
królewskich, liczono ogóem we Francyi okoo 80.000 upra-

wnionych wyborców, kiedy w Królestwie Polskiem ju
w okresie drugiego Sejmu, w 1820, byo wyborców okoo
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100.000; czyli, jeli uwzgldni odpadajcych ydów,
w stosunku do ówczesnej ludnoci obu krajów. Króle-

stwo Polskie w porównaniu z ówczesn Francy otrzy-

mao przeszo dziesi razy obszerniejsze prawo wy-
borcze (w stosunku do dzisiejszej ludnoci Królestwa da-

oby to okoo 300.000, a jeli zway, e ^4 ludnoci, wo-
cianie i ydzi, byli wtedy wykluczeni — nawet przeszo
milion wyborców), Ale bya te odwrotna strona medalu.

Do ostatecznego tekstu konstytucyi wprowadzone zostay

zmiany i interpelacye, które otwieray szerokie pole do
naduy, do osabienia i zwichnicia wielu kardynalnych

pork konstytucyjnych. Tak wic, na skutek dwuzna-
cznego zwrotu ))nikogo wizi nie dozwolimy)) (zamiast

))nie uwizimy«), gwarancya wolnoci i bezpieczestwa

osób ognisk domowych staa si fikcy, gdy areszty

samowolne, dokonywane rzekomo z ramienia panuj-
cego, stay si dopuszczalne, a tem samem stay si re-

gu. Tak znowu dwuznaczne wyraenie o ))pierwszym«

budecie, bez cisego okrelenia jego charakteru, ter-

minu i mocy, doprowadzio do tego wyniku, e przez

cae pitnastoletnie trwanie Królestwa ani jeden budet
nie zosta oddany do normalnego uchwalenia przez Sejm.

Sejmy miay si odbywa co dwa lata wprawdzie, lecz

z pozostawieniem królowi ogólnikowo prawa ich ))od-

raczania((, a bez przyznania rygoru (projektowanego

przez przewidujcego Sobolewskiego), i w razie nieza-

chowania codwuletniego terminu prawo zwoania Sejmu
przysuguje Senatowi — i oto zamiast 7 Sejmów przez

cay pitnastoletni okres odbyo si tylko 4. W tych i po-

dobnych, z rozmysu wprowadzonych niedomówieniach

i dwuznacznikach, miecio si ju z góry ródo wielu

póniejszych pogwace konstytucyi. Zarazem powana
groba dla kraju miecia si w niektórych najwaniej-

szych nominacyach, oddajcych losy Królestwa w rce
wrogie i niewaciwe.
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Przedewszystkiem wic godno Wodza Naczelnego

armii polskiej — w jaskrawej sprzecznoci do ycze
spoeczestwa, które czas jaki nawet udzio si na-

dziej, e ta godno powierzon bdzie przez Aleksan-

dra Tadeuszowi Kociuszce — otrzyma W. Ksi Kon-
stanty Pawowicz, drugi brat cesarza, o dwa lata od niego

modszy. Despota z natury, nieokieznanej gwatownoci
charakter, skrzywiony przez wychowanie i ycie, jak-

kolwiek niepozbawiony lepszych popdów, a nawet pe-

wnych zalet umysowych, przenikliwoci i bystroci, pó-

niej zwaszcza przez maestwo z ksin owicz
i duszy pobyt w Polsce uagodzony i nawet skon-

niejszy, w ostatnich szczególnie latach wobec fatalnych

stosunków z Mikoajem, do pewnego zsolidaryzowania

si z Królestwem, ba, bodaj z polskoci wogóle, jedna-

kowo przez cay czas swoich rzdów warszawskich,

gównie za naskutek nawskro wrogiej i szkodliwej

roli, w jakiej wystpi tu w pierwszych latach, sta si
czynnikiem w najwyszym stopniu zaogniajcym sto-

sunki polsko-rosyjskie. Namiestnikiem, przy poparciu

W. Ksicia Konstantego, u którego znów by wyprote-

gowany najpierw przez wpywowych starych Branickich

z Biaocerkwi (jako dawny adjutant b. hetmana wiel-

kiego Ksawerego Branickiego, z którym nawiza napo-

wrót stosunki w czasie Ksistwa), zosta genera Józef

Zajczek, waleczny legionista i onierz napoleoski,

wielkiej odwagi wojskowej, lecz adnej cywilnej, bez

charakteru, zgorzkniay wzgldem wasnego spoecze-
stwa i koniec kocem wysugujcy si lepo woli Wiel-

kiego Ksicia i prowadzony na pasku przez komisarza

cesarskiego Nowosilcowa.

Czartoryski, którego opinia publiczna przeznaczaa

na Namiestnictwo, zosta w ostatniej chwili zupenie po-

minity przez Aleksandra (majcego z nim stare a skryte

porachunki osobiste bardzo draliwej natury, cenicego
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go, lecz te nieufajcego mu za niezawiso duszy,

a nawet podejrzewajcego go o niepogrzebane w familii

Czartoryskich marzenia królewskie) i wykluczony zgoa
z waciwego rzdu, posadzony razem z wieloma innymi

w Senacie i jako widz bezczynny w Radzie Administra-

cyjnej. Najpierwsze ministeryum owiaty i wyzna otrzy-

ma cichy oddawna antagonista Czartoryskiego i caego

jego domu, czowiek wiaty zreszt i wielkich zasug,

cho niedo hartowny i niewolny od saboci do intrygi,

Stanisaw Potocki, po którym nastpnie to wane stano-

wisko obj Stanisaw Grabowski, lichota umysowa i mo-
ralna. Ministeryum sprawiedliwoci, po byym Naczelniku

Wawrzeckim, sprawowali kolejno mierny Walenty So-

bolewski, Marcin Badeni, uyteczny pracownik, lecz sto-

sowniejszy raczej na miejsce drugorzdne, nastpnie za
(od czerwca 1825) najzdolniejszy z nich wszystkich Ignacy

Sobolewski. Sprawy wewntrzne i policy sprawowa
pracowity, zdatny i nadzwyczaj zrczny Tadeusz Mo-

stowski, który jeden utrzyma si bez przerwy na swo-

jem ministeryum przez cay czas trwania Królestwa,

a potem na dobitk potrafi bez ujmy dla honoru wy-

win si Rewolucyi. Wydzia wojny dosta si zrazu

zasuonemu generaowi Józefowi Wielhorskiemu, do-

tychczasowemu zastpcy ministra wojny przy boku ks.

Poniatowskiego za Ksistwa, który jednak wnet (ju

w maju 1816), wszedszy w kolizy z W. Ksiciem Kon-

stantym, zosta usunity i zastpiony przez dzielnego o-
nierza i uytecznego administratora, lecz zgoa powolne

narzdzie W. Ksicia, generaa Maurycego Haukego, zo-

stawionego a do koca na tem stanowisku w charakterze

prowizorycznym. Ministrem prezydujcym w Komisyi

skarbu mianowany by pierwotnie Tadeusz Matuszewicz,

przyjaciel Czartoryskiego, zdolny a kompetentny, gdy
by piastowa t sam tek za Ksistwa, ale wyczerpany,

schorzay (zmar w hstopadzie 1819), zastpiony naprzód
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czasowo przez bezbarwnego, nieznajcego si na rzeczy,

a uywanego do wszelakich funkcyi interimistycznych,

Walentego Sobolewskiego, nastpnie za, gorszym jeszcze

wyborem (w grudniu 1819) — przez baamutnego i dwu-

znacznego Jana Wgleskiego, a wreszcie przez cae
ostatnie dziesiciolecie kierunek tego wydziau przeszed

w umiejtne rce Ksawerego Lubeckiego. Ponadto do

boku rzdu, a waciwie caego spoeczestwa Królestwa

Polskiego, przystawiony zosta Mikoaj Nowosilcow, se-

nator i radca tajny rosyjski, w godnoci komisarza peno-
mocnego cesarskiego, rzekomo, wedle brzmienia peno-
mocnictwa wydanego mu przez Aleksandra zaraz za

pierwszej w Warszawie bytnoci, na pierwszych tylko

kilka miesicy, póki nie ustatkuj si stosunki; w rzeczy-

wistoci jednak pozosta on tutaj bez przerwy przez cay
czas panowania Aleksandra (majc sobie na domiar roz-

cignit swoj kompetency urzdow od 1823 równie
i na Litw), nastpnie za i Mikoaja na mocy oficyal-

nego odnowienia pierwotnego swego penomocnictwa
(w 1826). Nowosilcow, majc wasn swoj w Warsza-

wie kancelary z Rosyan i cudzoziemców, po czci na-

wet policy ze szpiegów polskich, dobrze obeznany ze

stosunkami miejscowemi i wadajcy jzykiem polskim,

zasiadajc jako dozorca w Radzie Stanu i Administra-

cyjnej, wchodzi osobicie we wszystkie sprawy i o wszy-

stkiem (niezawile od przygodnych relacyi dla W. Ksi-
cia Konstantego) zdawa regularnie z urzdu szczegó-

owe poufne raporty cotygodniowe Aleksandrowi, potem
Mikoajowi, zaprawione jadem denuncyacyi i nieprze-

baganej nienawici dla Polski, oraz wogóle do ducha
narodowoci, postpu i swobody. Niezmiernie czynny
pomimo wieku (doczeka si w Królestwie blizko siedm-

dziesitki), zosta on zym duchem Królestwa Polskiego

i co tylko najgorszego spado w niniejszym okresie na
ten kraj i na najlepszych w nim ludzi, stao si z udzia-
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em, a zazwyczaj z imcyat5rwy pierwotnej Nowosilcowa,
którego imi, napitnowane przez narodowego poet, po-
zostao w pamici polskiej jako najdoskonalsze wcie-

lenie najnienawistniejszego policyjno-biurokratycznego

ucisku rusyfikacyjnego.

OKRES KONSTYTUCYJNY 1815-1820.

Królestwo Polskie, zaoone w granicach swoich
podzidzie zachowanych, po dokonaniu dugich i spor-

nych delimitacyi z ssiadami pruskim i austryackim, gdzie

zostao dotkliwie pokrzywdzone od strony pruskiej (moc
konwencyi delimitacyjnych 11 listopada 1817, 24 lipca

1819, 24 kwietnia 1823), obejmowao okoo 127.000 kilo-

metrów kwadratowych, z ludnoci znacznie zmniejszon
skutkiem ostatnich wojen (strat t obliczano urzdo-
wnie na 635.000 gów), liczc w 1815 tylko 3,200.000,

ale odtd szybko wzrastajc i liczc pod koniec

w 1830 ju 4,200.000; stanowio przeto okoo ^/g dawnej
Rzpltej Polskiej (przeszo ^j^ powierzchni, mniej ni ^/s

spóczesnego zaludnienia wszystkich dawnych ziem pol-

skich). Pod koniec 1815 w powyszej cyfrze ogólnej lu-

dnoci liczono (w cyfrach okrgych): wocian 2,400.000,

mieszczan 400.000, szlachty 250.000, ydów 200.000 (byo
ich zapewne znacznie wicej, gdy uchylali si od kon-

skrypcyi). Wsi Uczono w dacie pocztkowej 21 % tysicy,

w nich dymów 385.000, ludnoci 2,700.000; miast 480,

w nich domów 80.000, ludnoci przeszo V2 miliona; War-
szawa wraz z Prag liczya domów przeszo 3000, w czem
poowa z drzewa, poowa z cegy, ludnoci niespena

80.000, która w cigu pitnastolecia szybko wzrastaa,

tak, e w 1830 hczya ju okoo 130.000, w czem 86.000

katolików, 34.000 ydów, 9000 ewangelików.

Kraj podzielony zosta na 8 województw: mazo-
wieckie, kaliskie, pockie, podlaskie, augustowskie, lubel-

skie, sandomierskie i krakowskie (t ostatni nazw za-
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chowano dla zaznaczenia nadziei rekuperacyi Krakowa),

oraz na tyle dyecezyi rzymsko-katolickich z arcybiskup-

stwem warszawskiem i jedn grecko-unick dyecezy
chemsk. Na mocy konkordatu Aleksandra z Piusem VII.

podpisanego w Rzymie przez kardynaa Consalviego

i ambasadora rosyjskiego Italiskiego (28 stycznia 1818),

oraz wydanych w rozwiniciu tego aktu buli papieskich

Militans Ecclesia (12 marca) i Ex imposita nobis (30 czer-

wca 1818), organizacya dyecezyalna zostaa ustalon; na-

stpnie, po do kopotliwych rokowaniach z arcybisku-

pem gnienieskim Raczyskim, powiadomionym przez

breve Justis gravibusque causis (28 marca 1818) o za-

miarze papiea przeniesienia prymasostwa do Warszawy,
i pomimo jego oporu podniecanego przez Prusy i za-

koczonego jego rezygnacy z arcybiskupstwa (w pa-
dzierniku), na mocy breve Romani pontifices (6 padzier-
nika 1818) arcybiskupowi warszawskiemu nadan zostaa
purpura i godno prymasa Królestwa Polskiego; pry-

masami byU z kolei: Malczewski (1818), Hoowczyc
(1819), Skarszewski (1824), Woronicz (1828); po jego zgo-

nie (w grudniu 1829) przez lat kilkadziesit rzd rosyjski

pozostawi arcybiskupstwo wakujcem, póniej za a
po dzi dzie odmawia arcybiskupom warszawskim ty-

tuu prymasowskiego, który z takim trudem, we wa-
snym interesie politycznym a przeciw Prusom, dla pod-
danej sobie archidyecezyi by uzyska Aleksander. Wy-
dany w rozwiniciu §§ 11—13 konstytucyi, dekret kró-

lewski (18 marca 1817) urzdzajcy stosunki rzdu do
Kocioa katolickiego, zredagowany przez Stanisawa
Potockiego, szczegóowo (w 4 tytuach, 38 artykuach)
okrela te stosunki w duchu cisej zawisoci ducho-
wiestwa od Komisyi wyzna i owiecenia, przez mocne
zastosowanie pojcia ))nadzoru<( (surueillance) przyzna-
nego wedle brzmienia konstytucyi (§ 12) rzdowi nad
wszystkiem duchowiestwem; dekret ten wywoa silne
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niezadowolenie duchowiestwa i sta si punktem wyj-

cia jego zacitej walki z Potockim. Co si tycze dye-

cezyi unickiej chemskiej, to rozcigaa si ona na 4 woje-

wództwa: lubelskie, podlaskie, augustowskie i mazowie-

ckie, obejmowaa 21 dekanatów, 220.000 wiernych, cerkwi

parafialnych 287, 4 klasztory bazyliaskie (w nich razem

25 zakonników), przy kapitule chemskiej, zoonej z 12

kanoników, skromne seminaryum (26 alumnów); uposa-

enie duchowiestwa unickiego byo niewystarczajce,

na parocha wypadao przecitnie 218 zip. dochodu, oko-

liczno niepomylna, uatwiajca póniej robot niszczy-

cielsk, skierowan przeciw Unii.

Energiczn i owocn dziaalno rozwin Potocki

w dziedzinie owiecenia publicznego. Wedug raportu,

zoonego przez niego Aleksandrowi (20 listopada 1815),

istniao wtedy ogóem w Królestwie 845 szkó, maj-
cych 1100 nauczycieli i 29.000 uczniów; szkoy te jednak

znacznie ucierpiay skutkiem ostatnich wypadków kra-

jowych; same tylko przypadajce im ze skarbu zalegoci

wynosiy prawie 1V2 miliona zp. Zakrztniono si nie-

zwocznie koo wszechstronnego podniesienia szkolni-

ctwa na wszystkich szczeblach, wyszego, redniego i ni-

szego. Ju w 1816 zaoono w Warszawie Uniwersytet,

rozwinity stopniowo do 5 wydziaów: teologii, prawa,

medycyny, filozofii, nauk i sztuk piknych, który wkrótce

doszed do 800 suchaczów; powstaa przy nim, w miejsce

zabranej do Petersburga biblioteki Zauskich, nowa po-

wana ksinica ze znacznym zbiorem sztychów, za-

kady specyalne, laboratorya, obserwatoryum (skoczone

w 1823). Zaoono wysze szkoy: aplikacyjn wojskow,
lenictwa i Pohtechnik w Warszawie, górnictwa w Kiel-

cach, kadetów w Kaliszu, Instytut nauczycieli elemen-

tarnych w owiczu, seminaryum duchowne dla ewange-

lików, szko rabinów dla ydów (na miejsce zniesio-

nych nastpnie kahaów zaprowadzono 327 dozorów
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bóniczych z reelekcy cotrzechletni). Podniesiono szkol-

nictwo rednie w 12 szkoach wojewódzkich i 17 wydzia-

owych (hczcych w 1823 uczniów i% tysicy i nauczy-

cieli 200, respectwe przeszo 2 tysice i 130), doprowa-

dzono do blizko 900 ilo szkó elementarnych miejskich

i wiejskich, zaprowadzono szkoy niedzielno-rzemiel-

nicze. Jak szybko odbywa si tu postp, wiadczy oko-

hczno, e ju w 1817 liczba ogólna uczcych si wzrosa
do 36.000, t. j. blizko o 25% w cigu dwóch lat; postp
ten trwa stale pod Potockim, wstrzymany a nawet

cofnity rozmylnie w nastpstwie pod Grabowskim.

Wiele zrobiono równie w wydziale spraw we-

wntrznych pod zdolnym a niestrudzonym Mostowskim.

Zajto si podniesieniem rolnictwa, ustanowiono Instytut

agronomiczny w Marymoncie, udzielano z urzdu ska-

zówek i wiadomoci o zagranicznych ulepszeniach go-

spodarczych, wyznaczono (dekretem z padziernika 1816)

nagrody dla celujcych rolników, sprowadzano koloni-

stów z zagranicy i osadzano ich w dobrach narodowych
i prywatnych (do 1818 okoo 800 rodzin) i t. p. Zaopie-

kowano si stawiajcym dopiero pierwsze kroki prze-

mysem krajowym, dano podstaw szczególnie przemy-
sowi tkackiemu, który odtd sta si mia jednym z gó-
wnych czynników dobrobytu Królestwa; podwignito
upadebd te nowe zaoono rkodzielnie sukna w Ozor-

kowie, Kahszu, Wyszogrodzie i innych miastach prowin-

cyonalnych; przyczyniono si zaraz w pierwszych latach

do powstania w Warszawie caego szeregu fabryk ma-
teryi wenianych i bawenianych, kobierców, poczoch
i t. d. Dyrekcya górnicza, pod kierunkiem znakomitego
obywatela i pisarza, Stanisawa Staszica, zaja si pod-
niesieniem kopalni olkuskich, zakadaniem hut i wal-

cowni (póniej zostaa wcielon do ministeryum skarbu).

Znakomicie te podniós si handel, w póniejszych zwa-
szcza latach, do tego stopnia, e pod koniec (w 1830),

RO(VA—PtUlM.
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przy imporcie wartoci 47*7 milionów, eksport z Królestwa

wynosi: do Rosyi 14 V2 (niemal wycznie wytwory prze-

mysu), do Prus (zboe i budulec) 2772, do Krakowa 2.7,

do Austryi 300 tysicy, ogóem wartoci 45 milionów

zp. Kosztem milionowych nakadów (powyej 6 milio-

nów zp.) upikszono i rozszerzono Warszaw, zniesiono

stary szaniec i way Pragi, wystawiono szereg wielkich,

moe niezawsze smakownych, ale wspaniaych gma-

chów publicznych, stanowicych po czci po dzi dzie
dogodne siedlisko wadz rzdowych; budet Warszawy,

wynoszcy w 1816 zaledwo V2 miliona, ju w 1818 wy-

nosi 2, a pod koniec (1830) 4 miliony zp. Duo uczy-

niono dla budowy i naprawy dróg ldowych i wodnych;

zmniejszywszy do poowy i zamieniwszy na pienidz uci-

liwe a nieskuteczne szarwarki (których w cigu 1816

do 1819 uici kraj prawie bez rezultatu w szacunku

przeszo 20 milionów zp.), doprowadzono do koca
i udoskonalono 4 wielkie szosy, kalisk, krakowsk, brze-

sk i kowiesk (petersbursk), zbiegajce si w Warsza-

wie, niemao uczyniono dla dróg bocznych; przystpiono

do regulacyi Wisy, Pilicy, Nidy i Przemszy. Uporzd-
kowano administracy poczt, dotd pracujc z deficy-

tem, odtd przynoszc znaczne dochody. Wyznaczono

subwency dla Teatru Narodowego, zaoono szko de-

klamacyi i muzyczn. Celem zblienia stanów wydano

prawo (17 czerwca 1817), znacznie uatwiajce nobili-

tacy, wedle którego móg i powinien by przedstawiony

do szlachectwa kady nauczyciel szkó pubhcznych po

10 latach suby, kady onierz dosuywszy si kapita-

stwa, kady obywatel, co si talentem, prac, wynalazkiem

przyoy do wiata, przemysu, rolnictwa, zgoa do do-

bra kraju; istotnie odtd posypay si bez ustanku no-

bihtacye w Dzienniku Praw, przyczyniajc si niepomau

do zagadzenia poczucia wycznoci szlacheckiej. Na-

ogó, jeH zway caoksztat doby Królestwa Kongre-
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sowego, szlachta zyskaa wiele nietylko pod wzgldem
ekonomicznym, lecz i kulturalnym, stawajc pod wzgl-
dem uksztacenia i przekona na poziomie, odpowiadaj-

cym mniej wicej spóczesnej liberalnej buruazyi fran-

cuskiej. Mieszczastwo równie znaczne poczynio po-

stp5% gównie dziki raptownym postpom przemysowo-
handlowym kraju w tym okresie. Najmniej skorzystao

wociastwo; nie doczekao si ono w Królestwie niezb-

dnej kardynalnej reformy swego opakanego stanu spoe-

czno-ekonomicznego przez akt powszechnego uwaszcze-

nia (dokonany wszak spóczenie w dzielnicy pruskiej);

pozostao, z nielicznemi wyjtkami, ród warunków bytu

uciliwych w dobrach prywatnych, a nawet po czci
i w dobrach narodowych, skutkiem naduy dzierawców,

pomimo platonicznej yczliwoci rzdu.

Wojsko, pod straszliwie tward, ale nader sprawn
rk W. Ksicia Konstantego, szybko doszo do organi-

zacyi penej i pod kadym wzgldem technicznym b-
dcej szczytem doskonaoci; prawo o zacigu (30 listo-

pada 1816) pocigao wszystkich mczyzn (z wyjtkiem
jedynaków, duchownych, lekarzy, uczonych i t. d.) bez

rónicy stanu, w wieku od 20—30 roku ycia, do spisu

wojskowego, ustanawiajc termin suby wojskowej 10-

letni; obowizujcym pozosta Kodeks kryminalny dla

wojska polskiego, ogoszony poprzednio (31 marca 1815)

przez Komitet Wojskowy polski, w cznoci z Prawami
karzcemi wojskowemi, francuskiemi (jeszcze z r. II. i V.,

t. j. 1794 i 1796). Naogó w cigu trwania Królestwa

Kongresowego, odbyto 7 zacigów do wojska; na mocy
dekretów z padziernika 1816 wybrano 5000 rekruta;

z sierpnia i padziernika 1819 — 6000 i 4500; z sierpnia

1822 — 3000; z wrzenia 1823 — 2800; z wrzenia
1824 — 3000; z padziernika 1826 — 2400; razem wy-
brano w tym okresie 26.700 rekruta. Armia polska, nie-

ustannie doskonalona, liczya pod koniec, w chwili wy-
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buchu Rewolucyi, 2 dywizye piesze po 3 brygady z 1 bry-

gad artyleryi przy kadej dywizyi, oraz 2 dywizye ka-

waleryi, ogóem 29 batalionów piechoty w sile 28,000,

38 szwadronów jazdy w sile 7000 ludzi i 106 dzia, majc
nadto do dyspozycyi natychmiastowej urlopników w li-

czbie nominalnej 35.000 (faktycznie eonajmniej 20,000)

dla trzecich i czwartych batalionów oraz pitych i szó-

stych szwadronów. Sab stron stanowi wzgldny nie-

dostatek artyleryi polowej, szczególnie dotkliwy wobec
zupenego braku fabryk broni w kraju.

Rozwinicie organizacyi sdownictwa napotykao
powane przeszkody, po czci majce swe ródo w sa-

mej komplikacyi odpowiednich przepisów konstytucyj-

nych, obliczonych na zbyt mae obwody i zbytni róno-
lito kompetencyjn, po czci we wzgldach natury

materyalnej. Ilo spraw sdowych rosa raptownie:

w 1816 — 1672 tysicy, w 1817 ju 26 V2 tysica, sku-

tkiem czego wzrastay zalegoci spraw nieosdzonych

(w 1816 — 4V2, w 1817 — bUzko 7 tysicy). W wizie-

niach przy kocu pierwszych lat znajdowao si ogóem
nie wicej ponad 1000 osób oskaronych lub skazanych

za zbrodnie pospolite; zmienio si to jednak niebawem
na niekorzy, kiedy rozpoczy si masowe uwizienia

natury politycznej, ku czemu zuytkowano specyalne

lokale, jak klasztor Dominikanów (od 1820), Karmeh-
tów (od 1822), odwachy warszawskie i t. d.

Sab, a nawet niebezpieczn stron administracyi

Królestwa w pierwszym zaraz okresie by opakany stan

skarbu, powodowany gównie znacznemi wydatkami na

wojsko. Ju w pierwszym raporcie, zoonym Aleksan-

drowi przez Matuszewicza, preliminowane byy wydatki

na rok budetowy 1815/16 na 266 mihona, niezawodne

za dochody na 239 mihona zp., wykazujc deficyt prze-

szo 27^ miliona. Nadto wydatki wojskowe przez pierw-

sze 2 lata, do 1817, pokrywane przez skarb rosyjski (który



DEFICYTY. GROBY KONSTYTUCYJNE. 85

Ogóem wydatkowa na ten cel okoo 9 milionów rs.),

odtd spady na nieuporzdkowane jeszcze finanse Kró-

lestwa, a wynosiy okoo 30 milionów zip. rocznie, i j.

prawie poow caego budetu. To te wydatki bude-
towe, wynoszce w 1817 okoo 55 V2 milionów, ju w 1818

podskoczyy do 72, a w 1819 do 74 milionów, wykazujc
w tym ostatnim roku deficyt czysty co najmniej 19 mi-

lionów zp. Obok samego do powanego kopotu finan-

sowego, tkwio tu nadomiar to jeszcze grone niebez-

pieczestwo, e pod pretekstem deficytu, t. j. rzekomej

niezdolnoci kraju do udwignicia swoich kosztownych

instj^tucyi ustawodawczych, Nowosilcow podsuwa Ale-

ksandrowi pokus zniesienia konstytucyi, oddzielnej armii

polskiej i samej odrbnoci Królestwa (bd prostym spo-

sobem odwoania, bd te w. zwizku ze spóczesnemi

fikcyjnemi projektami konstytucyjnemi dla Cesarstwa).

Istotnie tego rodzaju groba po kilkakro zawisa nad
Królestwem w 1819, 1820, 1821 i jeszcze 1823, kiedy równo-

czenie Sejm, nie zdajc sobie z niej naleycie sprawy,

a wystpujc z cakiem zasadn krj^tyk opakanego
stanu skarbu, niewiadomie szed na rk tym fatalnym

knowaniom. Dlatego te spraw najpierwszej wagi dla

samego bytu kraju byo przejcie wydziau skarbu w rce
zdolnego ministra, który potrafi pokaza, i konstytu-

cyjne Królestwo nietylko jest w stanie pozby si defi-

cytu, utrzymujc przytem wasn armi na wasny ra-

chunek, lecz owszem doprowadzi swoje finanse do zu-

penej równowagi, niedocignionej dla samego autokra-

tycznego Cesarstwa. Taki minister na szczcie po kilku

latach znalaz si w osobie Lubeckiego.

Tymczasem w konstytucyjnym terminie dwuletnim

zaleci Aleksander Namiestnikowi (reskryptem 17 wrze-

nia 1817) rozpisanie pierwszych wyborów sejmikowych
i gminnych, poczem uniwersaem królewskim (17 lutego)

zwoa pierwszy Sejm Królestwa (na 27 marca 1818) i sam
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na jego otwarcie zjecha zawczasu (13 marca) do War-
szawy. Zagajenie Sejmu odbyo si z wielk wystawno-
ci. Obydwie Izby zgromadziy si w sali senatorskiej;

galerye byy natoczone wietn publicznoci; dokoa
i na stopniach tronu stanli Wielcy Ksita, rzd polski,

kilku obecnych ministrów Cesarstwa, generalicya polska

i rosyjska; by to pierwszy prawdziwy parlament (jeli

nie liczy skromnego Sejmu finlandzkiego w Borgo 1809),

otwarty przez rosyjskiego monarch. Aleksander odczyta

z tronu, stojc, w jzyku francuskim, pikne i dziwnie

obiecujce ordzie. »Speniaj si — mówi — wasze na-

dzieje i moje yczenia... Podalicie mi sposobno oka-

zania mojej ojczynie tego, co dla niej oddawna go-

tuj i co otrzyma, skoro zarody tak wanego dziea bd
mogy osign potrzebne rozwinicie. Wzniecie si do
wysokoci waszego zadania. Skutki prac waszych naucz
mnie, czy, wierny swoim przedsiwziciom, bd móg
dalej rozszerza to, co ju dla was uczyniem*.

Sowa te tak uroczyste wywary potne wraenie na

obecnych, a odbiy si silnem echem po Królestwie, caej

Rosyi i Europie. Zawieray one w istocie zapowied
dwóch naraz rzeczy arcywanyeh: konstytucyi dla Rosyi

i przyczenia Litwy do Królestwa. To te ta mowa tro-

nowa 1818 stanowi punkt kulminacyjny na drodze libe-

ralnych i odnowicielskich aspiracyi Aleksandra, odtd,

po krótkiem jeszcze przystaniciu, staczajcej si nadó
w stron reakcyi. Donioso tego ordzia cechuje ta

jeszcze okoliczno, e byo ono zredagowane osobicie

przez Aleksandra, który, pomimo oporu swego ministra

spraw zagranicznych, Capo dlstryi, oraz W. Ksicia Kon-

stantego, nie pozwoli zmieni w niem adnego zwrotu.

Obrady sejmowe, oywione takim obiecujcym wstpem,
wziy obrót powany i pomylny. Przyjto wniesione

przez rzd prawo skróconej procedury dla rozgranicze-

nia dóbr nieruchomych, niezbdne zarówno dla ubezpie-
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czenia dóbr narodowych, jakote dla uregulowania ogól-

nych porzdków hypotecznych. Uchwalono nowe znako-

mite prawo hypoteczne, obowizujce, z pewnemi mo-
dyfikacyami podzidzie, a stanowice znaczne ulepsze-

nia zarówno wzgldem przepisów Kodeksu Napoleona,

jak i praktyki hypotecznej pruskiej. Przyjto zwizy
nowy kodeks kryminalny, niewolny zreszt od nader po-

wanych usterków, nadmiernie surowy w systemacie kar,

niedo cisy w defmicyach, wzorowany na zasadach

francuskich i austryackich. Odrzucono jeden tylko pro-

jekt ministeryum sprawiedliwoci do nowego prawa

o maestwie, istotnie wadUwy i do przyjcia nie nada-

jcy si: projekt ten mia na celu w drodze kompromi-

sowej (przez uznanie wanoci lubów religijnych jedy-

nie moc bogosawiestwa kapaskiego, oraz zakaz lu-

bów powtórnych bez rezolucyi wadzy duchownej, przy

zostawieniu atoli jurysdykcyi w sprawach maeskich s-
dom cywilnym) zastpi odpowiednie czysto cywilne prze-

pisy 5 i 6 tytuów ksigi I. Kodeksu Napoleona, czem jednak

adnej strony nie zadowoli, podniós przeciw sobie zaró-

wno ywioy konserwatywne w Senacie (gdzie przeszed

wikszoci 24 gosów przeciw 9, w czem biskupie), jakote
liberalne w Izbie poselskiej (gdzie przepad wikszoci 82

gosów przeciw 36). Powstrzymano si natomiast w Izbach

od zbyt susznych rekryminacyi, do jakich a nadto do-

starcza powodów nietylko Nowosilcow swoj rol dela-

torsk i nadzorcz, lecz przedewszystkiem sam Wielki

Ksi Konstanty, który ju w 1816 swojem niekonsty-

tucyjnem postpowaniem zmusi do dymisyi ministra

wojny Wielhorskiego, a straszliwym rygorem wojsko-

wym sprowadzi cay szereg samobójstw modych ofi-

cerów polskich. Sowem, ze strony Sejmu starano si
okaza, oprócz gorliwoci prawodawczej, najlepsze swoje
chci dla wniosków rzdowych a tem samem zaufanie

dla rzdu, pragnc da dowód, i Sejm naleycie oceni
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szacowne zapowiedzi we wstpnem ordziu monarchy.
Aleksander zamkn Sejm (27 kwietnia) yczliw mow
tronow, dzikujc Sejmowi za jego prace i zachowanie
si, zapowiadajc rychy swój powrót do Warszawy
i koczc temi znów obiecujcemi sowy: »Obstawam
przy spenieniu moich zamiarów; s one wam wiadome«
(wyjecha 30 kwietnia).

W rzeczy samej, pewien przynajmniej pozytywny
krok w kierunku tych zamiarów, o ile dotyczyy Litwy,

zosta uczyniony przez Ukazy 1817 i 1819 o rozszerzeniu

wadzy wojskowej Konstantego jako Wodza Naczelnego

armii polskiej na pi gubernii litewskich; widomym
znakiem intencyi cesarskich byy te pewne zmiany
w umundurowaniu Oddzielnego Korpusu litewskiego, zbli-

onem do uniformu armii polskiej. Ale zarazem ju po-

czynay objawia si niepokojce oznaki przeciwnego

reakcyjnego wiatru. Przez postanowienie Namiestnika

(22 maja 1819) zaprowadzon zostaa cenzuia dla dzien-

ników i pism peryodycznych, za przez drugie (16 lipca

t. r.) cenzura zostaa rozcignit na wszystkie ksiki
ogaszane w Królestwie. Byo to krzyczce pogwacenie

§ 16 konstytucyi o wolnoci druku. Wkrótce potem przez

odezw ministra-sekretarza stanu imieniem królewskiem

do Namiestnika (13 grudnia t. r.) nietylko zostao san-

kcyonowanem to pogwacenie w jaknajszerszem zna-

czeniu, lecz nadto zapowiedziano konieczno ograni-

czenia swobody osobistej obywateli, o ile tego wymaga
bdzie ))nago chwili« (lurgence du moment). Odtd
otwart zostaa droga represyi administracyjnej wedug
skazówek dyktowanych przez autokratyzm Konstantego

i delatorstwo Nowosilcowa, bez ogldania si na gówne
porki konstytucyjne. W nastpstwie przez postanowie-

nie Namiestnika (z maja 1822) wszystkie sprawy cenzu-

ralne oddane zostay do ministeryum wyzna i owie-
cenia, bdcego ju wtedy pod wstecznym sterem Gra-
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bowskiego, gdzie utworzony formalny Komitet cenzury

pod reakcyjnym Szaniawskim, a waciwie pod Nowosil-

cowem, nielitociwie gasi odtd wszelki przejaw wolnej

myli w druku.

W innym te, przygnbionym znacznie, cho jeszcze

nie pozbawionym nadziei nastroju, odby si drugi Sejm
jesieni 1820. W innym te nastroju by Aleksander pod
wraeniem niepokojcych go objawów w Europie i Rosyi.

Po przybyciu jego do Warszawy (27 sierpnia), ze zna-

cznem opónieniem, wywoanem po czci przez otrzy-

mane denuncyacye, dopiero w poowie wrzenia odbyo
si zagajenie Sejmu. W mowie tronowej przy otwarciu
Sejmu (13 wrzenia) ostrzega król przed ))zym duchem,
co si nad Europ unosi«, konstytucy nazywa »porzd-
kiem, j aki z upodobania przepisae m«, wska-
zujc tem mono jej odwoania; ale jeszcze si nie

wyrzeka swoich obietnic: »jeszcze kilka kroków — mó-
wi — a staniecie u celu moich i waszych nadziei*.

Istotnie, w tym to czasie opracowywa on w Warsza-
wie tajemne projekty dotyczce powszechnej konstytucyi

rosyjskiej, lecz ju naprawd bez wiary w ich wyko-
nanie. Przebieg prac sejmowych tym razem by mniej
pomylny. Przyjto tylko dwie pomniejsze nowelle rz-
dowe w sprawie moratoryum oraz wywaszczenia na
uytek publiczny, a i te nie bez trudu i przeciw do
znacznej mniejszoci opozycyjnej. Natomiast ogromn
wikszoci gosów przepady zasadnicze projekty rz-
dowe: kodeks procedury karnej, istotnie z wielu wzgl-
dów wadhwy (przez brak sdów przysigych, zbytni
przewag prokuratury nad obron, zbytnie ograniczenia

jawnoci sdowej), odrzucony kompromitujc rzd wi-
kszoci (117 gosów przeciw 3); oraz statut organiczny
dla Senatu (gdzie wsunit bya zmiana § 116 konsty-
tucyi przez ograniczenie prawa Izby do oskarania mi-
nistrów w ten sposób, i miaoby takie oskarenie
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wprzódy i przez Rad Stanu do monarchy). W bardzo

licznych, okoo 90, petycyach sejmowych umieszczono

rozHczne grawamina z powodu odstpienia rzdu od
brzmienia i ducha ustawy konstytucyjnej; wyraono te
doniose dezyderaty pozytywne: wzgldem przyspieszenia

rozdziau gruntów wocianom w dobrach rzdowych,
podwyszenia uposaenia plebanów, reformy ydów i t. p.

W rozprawach sejmowych szczególnie ostro naciera na
niekonstytucyjne dziaania rzdu krewki przywódca opo-

zycyi sejmowej, pose kaliski Wincenty Niemojowski:

^sta magni nominis umbra«, mówi nie bez susznoci
o konstytucyi. Naogó jednak Sejm, czy to podczas

rozpraw w penej Izbie, czy te w Komisyach, z wyj-
tkiem kilku niefortunnych zwrotów Niemojowskiego,

które osobicie ubody Aleksandra, trzyma si w gra-

nicach cile rzeczowej i umiarkowanej dyskusyi, kry-

tykujc rzd, lecz wyczajc starannie osob monarchy,

a nawet pod koniec zwracajc si do niego w adresie

sejmowym w tonie po dawnemu ciepym. Mimo to, w od-

powiedzi na tak krytyczn postaw Sejmu nastpia
nader surowa mowa tronowa Aleksandra przy zamkni-
ciu obrad (13 padziernika): monarcha rzuci posom
dotkliwy wyrzut, bdcy dla niego samego naprawd
tylko dogodnym pretekstem do wycofania si z poprze-

dnich obietnic: ))opóniUcie w jego postpach dzieo

przywrócenia ojczyzny waszej. Ta cika odpowiedzial-

no na was spada bdzie«. Nazajutrz (14 padziernika),

wyjedajc z Warszawy, poufnie udzieli W. Ksiciu Kon-
stantemu zupenej swobody dziaania (Dcarte blanche^),

przyczem owiadczy mu, i ))konstytucy bierze na sie-

bie«, t. j., i przestaje krpowa si ni odtd na seryo.

OKRES REAKCYJNY 1820-1825.

Odtd stosunki pogarszay si raptownie a nieprze-

rwanie. Jeszcze w lipcu 1819 w odezwie ministra-sekre-
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tarza stanu, Sobolewskiego, do Namiestnika z powodu
wystpie opozycyjnych prasy warszawskiej, które do-

starczyy pozoru do dekretów o cenzurze, oraz w zwizku
ze znacznym deficytem budetowym tego roku, wyra-

on bya groba, i monarcha nietylko moe zatrzyma
si, lecz nawet cofn na drodze konstytucyjnej; w maju
1821 w odezwie ministra-sekretarza stanu Grabowskiego

do Rady Administracyjnej, z powodu wzrostu deficytu,

wprost wyraon bya wtpliwo, ))czy Królestwo Polskie

moe w teraniejszej swej organizacyi wydoa z wa-
snych funduszów politycznemu i cywilnemu bytowi«, t. j.

zakwestyonowan sama jego istno konstytucyjna. No-
wosilcow, który, jak si wyej rzeko, ju w 1820, pod pre-

tekstem planowanej wtedy konstytucyi powszechnej dla

Cesarstwa, by przedstawi Aleksandrowi formalny pro-

jekt uchway znoszcej odrbno Królestwa i wcielaj-

cej je do konstytucyjnego Cesarstwa jako jedno z Namie-
stnictw wraz z przeobraeniem armii polskiej na cz
skadow rosyjskiej, nastpnie w 1823 oniemal naciskiem

swoim skoni Rad Administracyjn, pod pretekstem

niemonoci rozwinicia organizacyi sdownictwa, do
zoenia monarsze proby o usunicie konstytucyi, a wre-

szcie w czerwcu 1824 zoy Aleksandrowi i Konstan-

temu opracowane przez siebie wnioski szczegóowe wzgl-
dem okrojenia konstytucyi przez zniesienie jawnoci
sejmowania. Pierwotny zamiar zwoania nastpnego
Sejmu w konstytucyjnym terminie dwuletnim 1822 zosta
zaniechany skutkiem raportów samego Namiestnika do
Aleksandra (22 marca 1822), ostrzegajcych przed Sej-

mem z uwagi na podniecenie umysów, spowodowane
przez przypade tymczasem aresztowania polityczne,

oraz na przewidywany obiór Wincentego i Bonawentury
Niemojowskich, którym król, dotknity rozprawami ze-

szego Sejmu, by zabroni zjawienia si w Warszawie.
Wybór Niemojowskich do Rady wojewódzkiej kaliskiej
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zosta uniewaniony przez Senat; po powtórnym za
obiorze tych samych osób, sama Rada kahska zostaa,

wbrew lionstytucyi, rozwizan przez dekret specyalny

królewski (23 lipca 1822), co jednak przyoyo si tylko

do wzmocnienia t. zw. opozycyjnego ))stronnictwa kali-

skiego «, zoonego waciwie z 8 tylko osób (bracia Nie-

mojowscy, bracia Alojzy i Józef Biernaccy, bracia Teofil

i Teodor Morawscy, Kaczkowski i Komorowski), lecz

rosncego we wpywy w kraju.

Podziemn robot reakcyjn, podkopujc egzy-

stency ustawodawcz Królestwa, uatwiay scysye we-
wntrzne. Potocki jako minister wyzna, ze wiatych wy-
chodzc zaoe, lecz stojc na stanowisku walki kultu-

ralnej, jak wypado mu za Ivsistwa Warszawskiego pro-

wadzi z arcybiskupem Raczyskim, a niedo zdajc sobie

sprawy ze zmienionych warunków ogólno-politycznych

skutkiem zczenia katolickiego Królestwa z prawosa-
wnem Cesarstwem, obok przeprowadzonych sprycie
przy pomocy powolnego pierwszego arcybiskupa Mal-

czewskiego kasatw wydziale duchownym (zamkn 45 kla-

sztorów, 3 opactwa, 11 kolegiat, zostawiajc jednak jeszcze

okoo 1 % tysica zakonników i 400 zakonnic), zbyt mocnem
nieraz i zaczepnem zaakcentowaniem dyscypliny admini-

stracyjnej zrazi sobie duchowiestwo katolickie; zjadli-

wem za pismem ))Podró do Ciemnogrodu® pod-

niós przeciw sobie Jezuitów i ywioy ultraklerykalne, in-

spirowane przez wpywy reakcyi katolickiej, przychodz-

cej z Zachodu a zwaszcza od spóczesnej roboty kongre-

gacyjnej we Francyi. Szczególnie zawzili si na Poto-

ckiego Jezuici, którzy, i jak si zdaje nie bez zasady,

przypisywali mu udzia w Ukazie banicyjnym Aleksandra

(25 marca 1820), wydanym wnet po mierci generaa

o. Brzozowskiego, wydalajcym ich znienacka z granic

Rosyi; kierowali oni dyskretnie i nadal z zagranicy, a mia-

nowicie z Galicyi, zacit akcy przeciw Potockiemu



PUNKTA BISKUPIE. UPADEK POTOCKIEGO. 93

W Warszawie. Biskupi z Woroniczem na czele zoyli Ale-

ksandrowi (o którego nawróceniu na katolicyzm nie prze-

stawano marzy, osobliwie w koach jezuickich) 15 pun-

któw swoich grawaminów, skierowanych gównie przeciw

dekretowi 1817, oraz dezyderatów wzgldem nadania do-

godniejszej dla kleru organizacyi Komisyi wyzna. Zara-

zem wnieli stanowcze zaskarenie przeciw samemu Po-

tockiemu, niemiemu z rozhcznych powodów, a midzy
innemi jako Wielkiemu mistrzowi wolnomularstwa pol-

skiego. Istotnie Aleksander, wbrew zdaniu Potockiego,

w rozwiniciu § 79 konstytucyi zatwierdzi Statut Organi-

czny Komisyi wyzna i owiecenia (14 sierpnia 1821), za-

pewniajcy Kocioowi katohckiemu zupen niemal od
administracyi niezawiso a biskupom przewag w tej

Komisyi przez wprowadzenie do niej z urzdu prymasa
i 2 biskupów i kierownictwo w utworzonej tu oddzielnej

Sekcyi rzymsko-katolickiej. Na miejsce Potockiego mia-

nowany zosta ministrem Stanisaw Grabowski, syn natu-

ralny Stanisawa Augusta, dawniej libertyn, teraz dla ka-

ryery witoszek i wstecznik, lepa odtd kreatura Nowo-
silcowa (podobnie jak póniej jeszcze Paskiewicza)

i wedle jego skazówek szerzyciel ducha reakcyjnego

w wydziale owiaty. Za porednictwem Kuratoryi general-

nej wychowania publicznego, Grabowskidy systematy-

cznie do uszczuplenia hczby uczcych si, zmniejszonej

istotnie ju w latach najbliszych prawie o 50 7o (w szko-

ach elementarnych frekwencya juz w 1823 spada do
18.000 uczniów). Odtd te wzmóg sw dziaalno Ko-
mitet cenzuralny, prowadzony ze sprystoci coraz

ostrzejsz, wedug skadanych przez Grabowskiego wa-
dzy wyszej comiesicznych raportów o »operacyach cen-

zury((. Cay ten zwrot w Warszawie dokona si niemal

równolegle do spóczesnego ataku, wykonanego w Peters-

burgu przez cerkiewne ywioy reakcyjne na cesarza

w imieniu prawosawia ze strony Serafima i Focyusza; tym
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sposobem duchowiestwo polskie w zupenej niewiado-
moci dziaao mimowoli na rlc najniebezpieczniej-

szym swym wrogom. Nareszcie, na dobitk, jako czynnik

majcy ostatecznie zatru atmosfer ycia publicznego

w Królestwie, przyszo odkrycie i przeladowanie miej-

scowych zwizków tajnych.

Pocztek zwizków tajnych w Królestwie Polskiem
poprzedzi waciwie jeszcze samo jego zaoenie i siga
a do 1814. Naprzód latem t. r. powsta rodzaj loowego
zwizku wojskowego z inicyatywy generaa Bronikow-
skiego i pukownika agowskiego, krótkiego zreszt trwa-

nia i nierozwinitej organizacyi; nastpnie, pod koniec

tego roku, równie w koach wojskowych, z inicyatywy

oficerów inynierii, Prdzyskiego i Koaczkowskiego,
przy udziale 10 innych osób, powstao tajne Towarzy-
stwo Prawdziwych Polaków, oparte na systemacie »czwó-
rek«, które, równie efemeryczne i niedorozwinite, ju
w roku nastpnym istnie przestao. Poniewa równo-
czenie, jesieni 1814, wyniky na Kongresie wiedeskim
ostre zatargi midzy mocarstwami z powodu sprawy pol-

skiej i nawet czas jaki zanosio si na powszechn
wojn z tego tytuu midzy Rosy z jednej, a Austry,

Angli i Francy z drugiej strony, skutkiem czego w owej
chwili mylano ze strony rosyjskiej o zuytkowaniu
w razie potrzeby energii narodowej polskiej jako

sukursu dla Rosyi, przeto pierwotnie, jak si zdaje,

cesarz Aleksander a nawet W. Ksi Konstanty nie

byli przeciwni ówczesnemu rozwojowi tajemnych or-

ganizacyi patryotycznych polskich, o ile pokadayby
one nadziej odbudowania Polski w cesarzu rosyjskim.

Stosunek ten zmieni si chwilowo wiosn i latem 1815

podczas powrotu Napoleona z Elby i doby Studniowej,

kiedy bya obawa nawrotu Polaków ku Napoleonowi.

Nastpnie jednak, okoo 1818, kiedy na pierwszym Sej-

mie warszawskim wypyna sprawa rozszerzenia Kró-
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lestwa, Aleksander znowu w duchu raczej sprzyjaj-

cym zacz zapatrywa si na organizacye polskie, które

mogyby przyoy si do przygotowania inkorporacyi

ssiednich gubernii litewskich, jakote utrzym3'^wa przy-

chylny dla Rosyi nastrój w dzielnicach poznaskiej i ga-

licyjskiej. Do tego rodzaju organizacyi nadawao si
przedewszystkiem wolnomularstwo polskie. Dawny wol-

nomularski Wielki Wschód Narodowy polski, zorganizo-

wany jeszcze w ostatnich latach panowania Stanisawa
Augusta (1784), zatamowany (1792), wreszcie cakiem
zwinity (1794) skutkiem upadku Rzpltej, oddany póniej
za rzdów pruskich pod dyrektyw Wielkiego Wschodu
berliskiego, wznowiony za Ksistwa Warszawskiego

(1810) i postawiony w zwizku z Wielkim Wschodem
paryskim, rzdzony przez Stanisawa Potockiego jako

Wielkiego mistrza (od marca 1812), pod jego odtd kie-

runkiem, przy generale Aleksandrze Rónieckim jako
namiestniku Wielkiego mistrza, po przerwie wywoanej
przez wypadki wojenne, odnowi (w sierpniu 1814) swoje
prace, rozszerzajc je nastpnie w duchu narodowym
za Królestwa, wzrastajc do liczby 5000 czonków w kilku-

dziesiciu loach koronnych, a za porednictwem czyn-

nego i sprawnego radcy stanu, Ludwika Platera (zaprzy-

janionego z Czartoryskim i komunikujcego go z orga-

nizacy wolnomularsk wogóle a zwizkami tajnemi

w szczególnoci), wchodzc w cis styczno z loami
istniejcemi na Litwie i Rusi. Myl zuytkowania wolno-
mularstwa dla celów cile narodowych wczenie wyo-
nia si w sferach patryotycznych Królestwa, gdy zara-

zem, wobec niedostatecznoci terytoryalnej podwaliny,
oraz kruchoci pork konstytucyjnych kraju, zrodzio si
poczucie koniecznoci tajnej organizacyi narodowej na
wasn rk, myl w formie ogldnej ale stanowczej
popierana przez ludzi nawet najrozwaniej szych, mi-
dzy innymi przez generaa Dbrowskiego. Z takich wy-
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chodzc pobudek, a zarazem, jak si zdaje, nie bez pe-

wnej podniety wychodzcej od Aleksandra (a miano-
wicie za porednictwem Rónieckiego, bdcego, przy

swojem Wysokiem stanowisku w wolnomularstwie, sze-

fem policyi tajnej i praw rk W. Ksicia Konstantego),

Waleryan ukasiski, major 4-go puku liniowego, pa-

tryota duego serca i tgiej gowy, przy udziale niepo-

spolitego przyjaciela, Kazimierza Machnickiego, po szcze-

góowych naradach odbytych latem i jesieni 1819, zaoy
stowarzyszenie tajne pod nazw Wolnomularstwa Naro-
dowego. Przyjto tu formy masoneryi angielskiej w trzech

stopniach, pod hasem utrzymania Narodowoci, z celem

ostatecznym odbudowania Polski w jaknaj szerszych gra-

nicach, przy utrzymaniu zasady monarchicznej, w duchu
poniekd biegncym równolegle do pierwotnych intencyi

odnowicielskich Aleksandra, którego popiersie naleao
do dekoracyi obowizkowych pierwszego stopnia i w tym
charakterze wprowadzone zostao nietylko do ló Króle-

stwa i Litwy, lecz oraz w W. Ksistwie Poznaskiem, gdzie

krzewieniem zwizku zaj si byy adjutant Dbrow-
skiego, Szczaniecki. Gdy jednak niebawem, zwaszcza
w loach poznaskich, do organizacyi zwizkowej po-

czy przedostawa si ostrzejsze wpywy wglarskie

z Zachodu oraz bra gór na miejscu zapalniejsze a nie-

opatrzne tendencye powstacze, gdy równoczenie po-

czynaa ujawnia si nowa reakcyjna orj^entacya Ale-

ksandra, ukasiski, gowa nadzwyczaj rozwana, a pe-

en tyle ofiarnoci osobistej ile wielkiego poczucia od-

powiedzialnoci wzgldem kraju, spowodowa (w sier-

pniu 1820) rozwizanie Wolnomularstwa Narodowego,

zrywajc zarazem czno bezporedni z Poznaskiem.
By to akt z wielu wzgldów analogiczny do zwinicia,

w pocztku tego 1820, Zwizku Dobra Pubhcznego ro-

syjskiego, gdy chodzio podobnie o pozbycie si ywio-
ów niepodanych i odwrócenie uwagi rzdu. Wszake
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ruch, raz rozpoczty, musia dalej pój swoj kolej:

w kocu kwietnia 1821 zjecha do Warszawy genera

Umiski, odgrywajcy wtedy rol kierownicz w loach

poznaskich, i pod jego wpywem oraz naciskiem opinii

zwizkowców miejscowych zaoon zostaa (1 maja

1821) nowa, cilejsza od poprzedniej organizacya tajna,

oparta na szczegóowym, opracowanym gównie przez

ukasiskiego Statucie w 44 artykuach, wzorowanym
na urzdzeniach wglarskich, z pominiciem zbytecznych

form wolnomularskich, cakowicie ju niezawisa, sta-

wiajca sobie za ce zdobycie niepodlegoci Polski wa-
snemi siami narodu, niemajca nazwy urzdowej, lecz

znana pod utart midzy czonkami nazw Towarzystwa

Patryotycznego. Wadz naczeln Towarzystwa zosta

Komitet Centralny z 8 osób pod prezydency figuranta

a kierownictwem faktycznym ukasiskiego; stowarzy-

szeni dzielili si na gminy (od 4—10 osób), okrgi (od

3—9 gmin) i siedm prowincyi, obejmujcych: Królestwo

Polskie, Litw, Woy z Podolem, Galicy, Kraków, W.
Ksistwo Poznaskie (z województwem kaliskiem) i ar-

mi polsk, pod odpowiednimi naczelnikami (naczelni-

kiem armii by sam ukasiski). Towarzystwo krzewio
si do rozoycie, przyczem ukasiski gówn uwag
zwraca na Litw i Poznaskie (najsabsze postpy czy-

niono w Galicyi), ale naogó do wolno pod wzgldem
iloci czonków rzeczywistych czynnych, która, jak si
zdaje, pomimo podawanych w tym wzgldzie cyfr prze-

sadnych, nigdy faktycznie cyfry kilkuset nie przechodzia;

równie i fundusze rozporzdzalne byy zawsze nader
skromne. Ale wpyw moralny zwizku by wielki; nadto

za w drodze poredniej oddziaywa on na liczne orga-

nizacye tajne niszego rzdu, zwaszcza poród uczcej
si modziey, jakich w tym czasie namnoyo si mnó-
stwo zarówno w Królestwie, jak na Litwie i Rusi; mi-
dzy innemi za w szczególnoci za porednictwem To-

lon*—pouic*. n
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masz Zana, czonka gminy Towarzystwa Patryotycznego

na Litwie, weszo ono w styczno z inicyatyw akade-

micko-zwizkow, zrodzon jeszcze w 1816 w gronie

kolegów Adama Mickiewicza w Wilnie, a rozwinit
z wiosn 1820 do formacyi Promienistycli.

Samo jednak zaoenie Towarzystwa Patryotycznego

prz3^ado w porze nazbyt ju uwydatnionego zwrotu

reakcyjnego; niedugo te czeka wypado na katastrof.

Ju w poprzednim, 1820, zaczy si pod naciskiem No-
wosilcowa przeladowania policyjne, skierowane przeciw

zwizkom ród modziey akademickiej, i nastpiy liczne

aresztowania. Równoczenie podejrzliwo monarchy
przez zatrut denuncyacy Nowosilcowa (w raporcie

24 maja 1821) skierowan zostaa przeciw wolnomular-

stwu polskiemu wogóle, jako ))gównemu ródu i ma-
cierzy towarzystw tajnych«; wyzyskane zostay i roz-

mylnie zaostrzone scysye wewntrzne, wynike w tym
czasie w Wielkim Wschodzie warszawskim z powodu
zmiany statutów zasadniczych; Potocki zosta zmuszony
do ustpienia ze stanowiska Wielkiego mistrza, a na jego

miejsce obrany dotychczasowy namiestnik, Róniecki,

w intencyi pogrzebania instytucyi, na której czele stan.
Wreszcie przez wydane imieniem królewskiem postano-

wienie Namiestnika (6 listopada 1821, z dat ogoszenia

16 grudnia, wan jako termin poczynajcej si odtd
karalnoci) wszystkie zwizki tajne zostay zakazane,

a tem samem i wolnomularstwo zwyczajne ulego ka-

sacie; wszystkie loe zostay zamknite, archiwa i do
znaczne fundusze wolnomularskie skonfiskowane (przy-

czem znacznie obowili si Nowosilcow i Róniecki). Po-

nadto bulla papieska Ecclesiam a Jesu Christo (13 wrze-

nia 1821), wyklinajca stowarzyszenia tajne wogóle

a masoskie i wglarskie w szczególnoci, za wyjedna-
nem przez Stanisawa Grabowskiego zezwoleniem Ale-

ksandra zostaa pubhkowan (25 czerwca 1822) w Kró-
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lestwie Polskiem. Równoczenie policya tajna, zorgani-

zowana w Królestwie w rozwiniciu pierwotnych ska-

zówek Nowosilcowa (2 padziernika 1813), a udoskona-

lona wedle wzorów austryackich i francuskich, utrzy-

mywana znacznym kosztem, (pochaniaa ona, oprócz

180.000 zp. ze skarbu Królestwa, jeszcze przeszo drugie

tyle, 14.000 dukatów rocznie ze skarbu rosyjskiego, oraz

zasiki z funduszów wasnych W. Ksicia Konstantego,

obok znacznych wypat z nadzwyczajnych funduszów

dyspozycyjnych Namiestnika), okrywajc kraj cay sieci

szpiegowsk, a bdc pod naczelnem kierownictwem

Rónieckiego, w pewnej przjiiajmniej mierze wiado-
mego pocztków Wolnomularstwa Narodowego, natra-

fia na lady tej organizacyi tajnej, wyodrbnionej od
zamknitego Wielkiego Wschodu. Pierwsze skazówki wy-

raniejsze otrzyma W. Ksi Konstanty skutkiem zdrady

jednego z towarzyszy ukasiskiego, pukownika Sznay-

dra, oraz ostrzee policyi berliskiej; nie czyni jednak

z tego uytku, pragnc nie rozmazywa sprawy z uwagi

na szczególny stosunek Aleksandra do zwizków tajnych

rosyjskich i polskich, pragnc równie unikn kopo-
tUwych ledztw w armii; kontentowa si przeto zrazu

owiadczeniem ukasiskiego o formalnem zwiniciu

pierwszej organizacji. Niebawem jednak, w lutjTn 1822,

jeden z napoy wtajemniczonych, kapitan Karski, wysany
przez ukasiskiego do Parya z korespondency do ta-

mecznego pisma opozycyjnego o stosunkach Królestwa

(jak si zdaje, za porednictwem przebywajcego w Dre-

nie generaa Kniaziewicza, byy te nawizane pewne
stosunki z organizacyami tajnemi francuskiemi, kiero-

wanemi przez Lafayetta), wyda wszystko, co wiedzia,

rosyjskiemu posowi w Paryu, Pozzo di Borgo, zaci-
temu wrogowi Polaków. Odtd, wobec alarmujcych do-

niesie Pozza, nie byo sposobu sprawy zatuszowa; rzecz

zaczynaa na seryo niepokoi Aleksandra; rozdmucha-
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niem jego niepokoju tern gorliwiej zaj si Nowosil-

cow. Nastpiy natyclimiast, wiosn i latem 1822, liczne

aresztowania ukasiskiego i towarzyszy, którzy po du-
giem, dwuletniem przeszo zamkniciu u Karmelitów,

badani przez spec3'^aln, niekonstytucyjn Komisy led-
cz, ustanowion dekretem Namiestnika (8 lipca 1822),

oddani pod Sd Wojenny, skazani zostali (wjrokiem

14 czerwca 1824) na cikie roboty w twierdzy. Aleksan-

der w konfirmacyi wyroku (24 sierpnia) zmniejszy kar
ukasiskiego do lat 7. Wczeniej jednak, do dziwnym
sposobem, przez odezw ministra-sekretarza stanu Gra-

bowskiego do W. Ksicia Konstantego (19 stycznia 1824),

upowani go do uwolnienia od ledztwa i sdu wszel-

kich osób postronnych zamieszanj^h do sprawy tego

i podobnych zwizków, co wedle urzdowej interpre-

tacja, nadanej temu dokumentowi przez Konstantego,

uznane zostao za akt penej amnestyi, pokrywajcej
wszellde czyny z terminem prekluzyjnym rzeczonej

odezwy. Tj^m sposobem ubite zostao dalsze dochodzenie,

które mogoby dostarczy niedogodnych dla rzdu re-

welacja wzgldem niektórych stron genezy zwizkowej.

Dzild roztropnej wstrzemiliwoci w zeznaniach

ukasiskiego (który zreszt pomimo skrócenia sobie

wyroku, trzymany by naprzód w Zamociu, potem w Gó-

rze Kalwarjd i Warszawie w cisem wizieniu, póniej

po wybuchu Rewolucyi zabrany przemoc do Rosyi przez

Konstantego, a nastpnie pogrzebany przez lat blizko 40

w podziemiach twierdzy Schliisselburskiej, gdzie zmar
w 1868, zabierajc swój sekret ze sob do grobu). To-

warzystwo Patryotyczne zostao jednak narazie urato-

wane od zupenej zagady i mogo i nadal rozwija ta-

jemne swoje dziaanie pod kierownictwem senatora Sta-

nisawa Sotyka i podpukownika strzelców gwardyi,

Krzyanowskiego. W 1823 pierwsza pozytywna o niem

wiadomo dotaia do tajnych zwizków rosyjskich.
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a mianowicie do Towarzystwa Poudniowego. Skutkiem

porozumienia si w 1823 midzy Bestuewem-Riuminem
a Aleksandrem Chodkiewiczem, nastpiy w styczniu 1824,

podczas bytnoci Krzyanowskiego na kontralitach w Ki-

jowie, trzy spotkania midzy nim a Bestuewem i Mu-

rawiewem-Apostoem w mieszltaniu Cliodkiewicza, Krzy-

anowsldego i Bestuewa. Krzyanowski zacliowywa si
z wzorow rozwag, któr zreszt nakazywa mu ju
sam fakt odbywajcej si równoczenie sprawy ul<:a-

siskiego: dali od niego Rosyanie akcesu do wspól-

nego spisku i dopytywali si o szczegóy zwizków pol-

skich — on odpowiedzia, e nie ma penomocnictwa i e
nie da szczegóów o zwizku rosyjsldm; pytali o po-

gld Polaków wzgldem formy rzdu i wystawiali bez-

warunkow konieczno republiki — on odpowiedzia, e
tej kwestyi nie moe przesdza, tem bardziej, e w obe-

cnych warunkach interesom polskim zdaje si raczej

odpowiada cile konstytucyjna forma monarchiczna;

owiadczono mu zamiar spiskowców rosyjskich zga-
dzenia w razie potrzeby caego domu panujcego, nie

wyczajc kobiet i dzieci, i dano, aby Polacy ze swej

strony zgadzili Konstantego — on odpowiedzia, e ))nigdy

Polak nie zmaza rki krwi monarchów swoich«. Be-

stuew uoy rodzaj umowy w 7 punktach ze strony

rosj^jskiej (1. niepodlego Królestwa; 2. nowe granice

polsko-rosyjskie; 3. dogodno wojskowa Rosyi jako

podstawa delimitacyi; 4. nadzieja powrotu Polsce gu-

bernii grodzieskiej i czci wileskiej, miskiej i wo-
yskiej; 5. protekcya Polaków w Rosyi przez Towarzy-
stwo rosyjskie; 6. zniweczenie nienawici polsko-rosyj-

skiej ; 7. ustanowienie deputacyi dwustronnej celem wza-
jemnego znoszenia si), oraz w 8 punktach ze strony

polskiej (1. bezwarunkowe, moc wszelkich rodków,
niewypuszczenie W. Ksicia Konstantego do Rosyi; 2. wy-
buch powstania równoczenie z rosyjskiem; 3. atak na
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Korpus Litewski; 4. wszelka pomoc Towarzystwu rosyj-

skiemu; 5. poredniczenie pomidzy niem a zwizkami
europejskiemi; 6. informacya niezwoczna o wanych
wypadkach; 7. uznanie podczas powstania zwierzchnoci
Towarzystwa rosyjskiego i dziaanie sposobem przez nie

przepisanem; 8. przyjcie formy rzdu republikaskiej).

Wzgldem niektórych punktów dosza zgoda ustna, ale

Krz5'^anowski wrcz odmówi podpisania jakiegokol-

wiekbd aktu pisemnego. Ostrono jego bya a nadto

usprawiedUwion; ))my sami nie b3dimy szczerzy wzgl-
dem Krzyanowskiego*, zeznawa póniej Murawiew-
Aposto. W styczniu 1825, znowu na kontraktach kijow-

skich, odbj^o si w mieszkaniu ks. Wokoskiego spotkanie

pomidzy Pestelem i Wokoskim ze strony rosyjskiej

a ks. Antonim Jabonowskim i obywatelem z Ukrainy

Gródeckim ze strony Towarzystwa Patryotycznego; Ja-

bonowski okaza si duo mniej wytrawnym i nieostro-

niejszym od Krzyanowskiego; do umowy pisemnej

wprawdzie i tym razem nie przyszo, ale zbyt wiele in-

formacyi o zwizku polskim doszo tym razem do wia-

domoci interlokutorów rosyjskich, co niebawem odbi
si miao fatalnie na losie Towarzystwa Patryotycznego.

Ostatnia ju komunikacya obustronna miaa miejsce

w ytomierzu (6 stycznia 1826) pomidzy Moszyskim
ze strony polskiej a Murawiewem-Apostoem, przyrze-

kajcym zbuntowanie si 3-go i 4-go korpusu rosyjskiego

i dajcym niezwocznego powstania w Królestwie

i zgadzenia Konstantego: w tej chwili nieszczliwy za-

mach grudniowy ju by zalany krwi w Petersburgu.

Kiedy tak w tym okresie ze wszystkich stron zbie-

ray si nad Królestwem cikie chmur5% jedna natomiast

dokonaa si zmiana dodatnia w administracyi wewntrz-
nej: w 1821, równoczenie ze strat Potockiego w wy-
dziale owiaty, na czele ministeryum skarbu, po lekko-

mylnym i nieporadnjTii Wgleskim, stan (31 lipcd)
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sprawny Lubecld, jedyny czowiek, który móg urato-

wa i istotnie uratowa zacliwiane finanse krajowe i tym
sposobem usun powan grob, wiszc z tego po-

wodu nad ca budow konstytucyjn Królestwa. Lu-

becki szeregiem trafnycli i energicznie wykonanych za-

rzdze podniós dochody skarbowe, zrealizowa znaczne

zalegoci (przeszo 72 miliony zp.), pokr}'^ deficyt 20

milionów, doprowadzi do równowagi budet, balansu-

jcy si pod koniec, wedug preliminarza zwykego,
uoonego na rok budetowy 1830/31, w 80 milio-

nach dochodów i 79 mihonach zp. wydatków; w kasach

skarbowych, które przy objciu urzdu zasta puste, zo-

stawi, ustpujc w chwili wybuchu Rewolucyi listopa-

dowej, swobodny kapita przeszo 30 milionów zp.

(w czem 8 milionów zp. gotowizn w Banku Polskim,

6 milionów rs. depozytów w Petersbm'gu, milion talarów

w Berlinie). Dla dopicia takich rezultatów Lubecki, nie

przebierajc w rodkach, stosowa du bezwzgldno,
a nawet arbitralno; std te nie cieszy si popular-

noci i bywa gwatownie, a nieraz zasadnie atakowany
przez opozycy w kraju i Sejmie. Zreszt w samej wy-
sokoci ciganych przez niego opat skarbowych, jeH
przyoy z grubsza miar porównawcz, biorc w czam-
bu cyfr dochodow i ludnociow, nie byo zbyt ra-

cej dysproporcyi: przypadaoby tym sposobem w osta-

tnim roku jego gospodarki, 1830, przecitnie na gow
mieszkaca Królestwa 2674 franka, kiedy równoczenie
we Francyi przypadao 33, a w Anglii nawet 65 fran-

ków; jakkolwiek wic naleaoby tu równie uwzgldni
znaczn rónic zamonoci krajowej na niekorzy Kró-
lestwa, mona jednak (podobnie jak to by czyni po-
przednio Staszic dla Ksistwa Warszawskiego na pod-
stawie analogicznego porównawczego rachunku) stwier-

dzi pewn przesadno alów, pochodzcych przewanie
od szlachty, na uciliwo poborów fiskalnych Lube-
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ckiego pod wzgldem ilociowym: krytyce raczej pod-
legaaby strona jakociowa jego manipulacyi administra-

cyjnej. Ponadto jeszcze wydatn zasug Lubeckiego
stanowi, e cho wyprotegowany waciwie do ministe-

ryum pierwotnie przez Nowosilcowa, z którym poprze-

dnio w niezaszczytnej pozostawa komitywie, potrafi

jednak wnet nietylko cakowicie wyzwoli si od jego

wpywów, lecz przeciwnie, wsparty na pozytywnych su-

kcesach swojej administracyi skarbowej, wykazawszy
si swoj niezbdnoci na stanowisku ministra finan-

sów, podj przeciw dawnemu protektorowi, a najnie-

bezpieczniejszemu wrogowi swego narodu, zawzit
walk na miejscu w rzdzie, w Radzie Administracyjnej,

u W. Ksicia Konstantego oraz przed samym monarch, i t
walk w obronie Królestwa i jego instytucyi a do koca
prowadzi z zadziwiajc zrcznoci, si i powodzeniem.

Wiosn 1825 (27 kwietnia) Aleksander zjecha po
raz ostatni do Warszawy na trzeci Sejm. Przybycie mo-
narchy poprzedzi doniosy akt ustawodawczy, stano-

wicy nowe, dotkliwsze od wszystkich uprzednich, okro-

jenie konstytucyi. A mianowicie, wraz z uniwersaem
o zwoaniu Sejmu, wydany zosta (13 lutego 1825) Ar-

tyku Dodatkowy, zredagowany w myl projektu wypra-
cowanego w czerwcu r. z. przez Nowosilcowa, znoszcy
zupenie jawno obrad sejmowych, z wyjtkiem tylko

dwóch formaln5'^ch sesyi, zagajenia i zamknicia. Ró-
wnao si to w pewnej mierze zawieszeniu karty kon-

stytucyjnej. Prócz tego przedsiwzito szereg rodków
represyjnych, majcych zapobiedz wystpieniom opo-

zycyi, ujawnionym na zeszym Sejmie. Tak wic Win-
centy Niemojowski, któremu wzbroniono przyjazdu do
Warszawy, a który mimo to, wybrany z województwa
kaliskiego, ostentacyjnie zjecha na Sejm, zosta areszto-

wany przy rogatce wolskiej (7 maja), odesany do swego
majtku i tam pod dozorem internowany, z pogwac-
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niem wyranej porki konstytucyjnej (§ 89) o nietykal-

noci osób poselskich w czasie kadencyi sejmowej; wy-
bory za w województwie kaliskiem skasowano. Sam
Sejm odbywa si ród warunków wyjtkowych; Zamek
królewski w czci mieszczcej sale sejmowe by oto-

czony wojskiem, peno krcio si urzdników i szpie-

gów rosyjskich. Aleksander zagai obrady (13 maja)
chodnem ordziem tronowem, gdzie zalcdwo incyden-

talnie, niby o prostem uzupenieniu konstytucyi, wzmian-
kowa o Artykule Dodatkowym; a unikajc wszelkich

tematów ogólniejszych, kad gówny nacisk na wyran
popraw materyalnego bytu kraju, na dokonane postpy
pod wzgldem ekonomicznym a zwaszcza skarbowym;
wyprowadza std obowizek zupenego zaufania do rzdu
i zaleca te przyjcie projektów rzdowych. Sejm isto-

tnie poszed za t skazówk; odoj wiadomie na bok
wszelkie a nadto uzasadnione rekryminacye; wyrzek
si protestu przeciw Artykuowi Dodatkowemu, wyrzek
si gotowego ju adresu do tronu z prob o zniesienie

tego Artykuu. Pozbyto si równie draliwych petycyi,

a midzy niemi Komorowskiego z powodu gwatu po-

penionego na Niemojowskim, któr marszaek sejmowy,
Piwnicki, umylnie woy pod sukno a do koca czy-

tania petycyi, poczem uznan by musiaa za niewan.
Ograniczono si jedynie do wyraenia, w tonie zreszt
moliwie najumiarkowaszym, surowych uwag z powodu
raportu Rady Stanu, w szczególnoci z powodu opaka-
nego zwrotu wstecznego w wydziale owiecenia. Nato-
miast przyjto wszj^stkie bez adnego wyjtku projekty

rzdowe. Tak wic uchwalon zostaa, aczkolwiek nie

bez pewnego oporu i do nieznaczn wikszoci, ksiga
pierwsza Kodeksu Cywilnego, t. j. nowe prawo o oso-

bach na miejsce odpowiednich przepisów ksigi I. i III.

Kodeksu Napoleona, bdce niewiele ulepszonym, w sto-

sunku do niefortunnego projektu 1818, kompromisem po-
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midzy prawodawstwem francuskiem a yczeniami du-

chowiestwa w sprawie maeskiej, lecz jeszcze z nie-

jakiem uwzgldnieniem przeciwnego reglementacyi czy-

sto religijnej zdania Izby poselskiej; prawo o oczynszo-

waniu, pomnoeniu liczby czynszowników, niektóre dro-

bniejsze nowele do prawa karnego, wreszcie ustaw
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Ta ostatnia insty-

tucya, do której rzd zaraz przystpi z kwot 50 milio-

nów zp., zaoona z inicyatywy Lubeckiego, odpowia-

daa naglcej potrzebie, wobec braku normalnego kre-

dytu rolnego, przy znacznem obdueniu dóbr ziemskich,

stanowicem podówczas (w 1824) w województwach po-

pruskich powyej 66% (390 milionów dugu na 588 mi-

lionów szacunku), w poaustryackich powyej 51% (114

milionów dugu na 230 milionów szacunku), przecitnie

62% szacunku, t. j. obcienie powyej pó miliarda p.
na 818 milionów zp. szacunku; przyoya si te wnet

do znakomitej poprawy stosunków, zostaa wanym czyn-

nikiem podniesienia rolnictwa, gównego wtedy róda
dobrobytu krajowego, a prosperujc podzidzie, wyo-
braa jedyn wiksz pozostao ustawodawcz zacho-

wan z doby Królestwa Kongresowego. Wogóle Sejm
1825, majc sobie wraone ostatnie niezasuone sowa
monarsze z mowy zamknicia 1820 o swej »cikiej od-

powiedzialnoci, postawi sobie za punkt honoru usu-n ten pretekst do wykonania przyrzecze monarszych

wzgldem rozwinicia praw konstytucyjnych i teryto-

ryalnych Królestwa. Liczono si take bardzo ze z
wol otoczenia monarchy, czyhajc jedynie na okazy,

aby go spowodowa do zupenego zniesienia konstytucyi.

Pozatem zreszt ywioy opozycyjne trzymane byy
z rozmysu na wodzy przez starego Sotyka, który bdc
na czele Towarzystwa Patryotycznego i liczc si z ewen-

tualnoci powstania, mia jednak wiadomo, i kraj

przeciw Aleksandrowi, twórcy Królestwa, do broni si
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nie porwie, a zatem uznawa tern bardziej za konieczne

upi podejrzliwo rzdu, aby zyska na czasie do sku-

teczniejszego przygotowania si do czynu. Aleksander

w zachowaniu si Sejmu dopatrzy si z zadowoleniem

dowodu ulegoci i zaufania do korony, co przecie by-

najmniej nie odpowiadao rzeczywistoci, i czu si

w obowizku po swojemu sownej udzieli nagrody.

Uczyni to w ciepem podawnemu ordziu zamknicia

(13 czerwca): »Spenilicie — mówi — oczekiwania oj-

czyzny waszej i usprawiedliwilicie moje zaufanie. Upra-

gnieniem mojem bdzie, ebym Was przekona, jaki

wpyw postpowanie Wasze mie bdzie na wasz przy-

szo«. Nigdy nie miay by spenione te obiecujce

sowa, ostatnie, jakie wyrzek Aleksander do Sejmu Kró-

lestwa Polskiego. Faktem jednak jest, powiadczonym
w nastpstwie przez W. Ksicia Konstantego, e w po-

ufnych z nim rozmowach, podczas tego ostatniego ich

widzenia si w Warszawie, Aleksander z naciskiem po-

nawia wobec niego, i obstaje przy swoim zamiarze

wcielenia Litwy do Królestwa; okazywa on równie tym
razem wyjtkow serdeczno w stosunkach z domem
Czartoryskiego. Nazajutrz po zamkniciu Sejmu (14 czer-

wca z rana) po raz ostatni egna Aleksander Warszaw
i Królestwo Polskie; wyjeda, aby wicej nie powróci,

do Petersburga, stamtd do Taganrogu, gdzie czekaa go

mier przedwczesna.

OKRES PRZESILENIA 1825—1830.

Objcie rzdów przez Mikoaja I. ród warunków nad-

zwyczajnych, wywoanych przez zatarg sukcesyjny i za-

mach Dekabrystów, musiao te silnie odbi si na Kró-

lestwie Polskiem. Wprawdzie natychmiast, w chwili wst-
powania na tron, a niemal podczas samej swej krwawej
rozprawy z Dekabrystami, Mikoaj w oddzielnym mani-

fecie do Królestwa (25 grudnia 1825), powoujc si na
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artykuy 1 i 5 konstytucyi, owiadcza uroczycie, e
panowanie jego bdzie kontynuacy rzdów Aleksandra,

a zatem winstytucye, które On Wam da, pozostaj bez

adnej zmiany, przyrzekam wic i przysigam przed

Bogiem, e utrzymam akt konstytuc3^jny i doo stara,

eby zapewni jego utrzymanie*. Ale w tej pierwszej

dobie krytycznej powodowa si monarcha przedewszy-
stkiem t pobudk, aby nie stwarza sobie nowych tru-

dnoci, unika wszelkiej okazyi do wybuchu w Polsce

którego na razie nie mógby nawet stumi opanowan
przez spisek wasn armi rosyjsk, postawi si wobec
opinii polskiej w wietle dodatniem w porównaniu z W.
Ksiciem Konstantym, prawym waciwie dziedzicem obu
koron, rosyjskiej i polskiej. Pomidzy obydwoma brami,
Konstantym a Mikoajem wytworzy si odrazu osobli-

wszy stosunek, osaniany pozorami wzajemnego przy-

wizania i deferencyi, w gruncie jednak nawskro opo-

zycyjny. Konstanty w pierwszej chwili, dowiedziawszy
si o opublikowaniu jego aktu rezygnacyjnego, zreda-

gowanego w wyrazach tak upokarzajcych a zoonego
przez niego ongi Aleksandrowi w penem zaufaniu, tak

by obruszony na Mikoaja, e w uniesieniu myla zrazu

cofn sw rezygnacj^, od czego ledwo by odwiedziony

przez bawicego wtedy w Warszawie Wadysawa Bra-

nickiego. Skoro za ostatecznie wyrzek si wadzy i mod-
szego, nielubianego brata zrobi nad sob panem, wpy-
na odtd ta okoliczno nader znamiennie na cay sto-

sunek Konstantego wzgldem Królestwa Polskiego, z któ-

rem odtd czu si bardziej zsolidaryzowanym i w któ-

rem, cznie z Litw, pragn zachowa dla siebie rodzaj

udzielnoci. Przeciwnie, Mikoaj od pocztku objcia rz-
dów postawi sobie za zadanie: zerwanie bezwarunkowe
z zamierzeniami Aleksandra wzgldem odczenia ziem

litewskich do Królestwa, niwelacy zupen gubernii za-

chodnich z reszt Cesarstwa pod wzgldem administra-
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cyjnym, wojskowym, wyznaniowym i narodowociowym,
podkopanie wyjtkowego stanowiska Konstantego wzgl-

dem Polaków, ugruntowanie ponad jego gow wasnego
autorytetu monarszego w Królestwie. Sytuacya zmienia

si radykalnie: za Aleksandra, przy jawnem pogwaceniu

konstytucyi, mona byo jeszcze a do koca liczy na

ewentualno rozszerzenia Królestwa od strony Litwy;

za Mikoaja, przy pozorach zachowania konstytucyi

(w istocie gwaconej w dalszym cigu), naleao z tamt
ewentualnoci poegna si na zawsze. Konstanty za,

dotychczas i nadal surowy dyktator Królestwa, lecz we
wasnym interesie depozytaryusz owych rozszerzajcych

zamierze pierwotnych Aleksandra, teraz podejrzliwie

ledzony przez Mikoaja i rozmylnie przez niego wpy-

chany w najdraliwsze kolizye ze spoeczestwem pol-

skiem, stawa si w pewnej mierze reprezentantem

najywotniejszych interesów polskich.

Niebawem te wystpi na jaw wraz ze zmian pa-

nowania cay szereg bd dawnycli, przesonitych za

Aleksandra, bd te nowych najdraliwszych i najnie-

bezpieczniejszych komplikacyi. Mikoaj niezwocznie

przystpi do rusyfikacyi jak cywilnego zarzdu Litwy,

tak te Oddzielnego Korpusu Litewskiego, co dao po-

wód do pierwszego ostrzejszego zatargu midzy cesa-

rzem a Cesarzewiczem. Z drugiej znów strony sprawa

Dekabrystów wykazaa ich styczno ze zwizkami taj-

nymi w Królestwie. Konstanty ju od kilku miesicy (od

padziernika 1825), na skutek zezna ukasiskiego
i wszcztych z tego powodu bada dodatkowych, po-

siada najdokadniejsz wiadomo o organizacyi To-

warzystwa Patryotycznego; nie czyni jednak z tego a-
dnego uytku i adnych nie przedsiwzi aresztowa.

Tymczasem jednak badani w Petersburgu Dekabryci po-

informowali Mikoaja o naradach kijowskich 1824 i 1825;

nadto za sprowadzony z Kijowa Jabonowski, ratujc
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siebie, wyda przed cesarzem wszystko, co wiedzia

o zwizku polskim. Konstanty by przeciwny przenie-

sieniu czynnoci ledczej do Królestwa, skompromito-

waniu armii polskiej i zaostrzeniu stosunków polsko-

rosyjskich; Mikoaj, wprost naodwrót, upiera si przy

tem, tyle skutkiem wrodzonej dnoci autokratycznej

i represyjnej, ile w intencyi osabienia i utrudnienia sta-

nowiska Konstantego w Polsce, któremu te najformal-

niej narzuci w tej sprawie wadz dyktatorsk (y>pou-

voir discretionnaire«), czem go wiza tem bardziej, tem
wiksz obarcza odpowiedzialnoci i, pod grob po-

dejrzenia o konniwency ze zwizkowcami, do tem bez-

wzgldniej szego zmusza dziaania. W dodatku, po za-

szej tymczasem (29 lipca 1826) mierci Zajczka, Mikoaj
nie mianowa nowego Namiestnika, cho Konstanty na

t godno forytowa Haukego, lecz przela wadz na-

miestnicz na Rad Administracyjn; dotychczas cz
przynajmniej odium za zarzdzenia arbitralne spadaa
na osob Namiestnika, odtd wycznie na W. Ksicia,

gdy Rada bya pojciem abstrakcyjnem. Akcya repre-

syjna przeciw Towarzystwu Patryotycznemu niezwo-
cznie zostaa w bieg puszczona. Gówny delator, Jabo-
nowski, wraz z Moszyskim i innymi winiami z gu-

bernii zachodnich, przysani zostah do Warszawy, gdzie

(w lutym 1826) rozpoczy si liczne aresztowania. Re-

skryptem królewskim (19 lutego) ustanowion zostaa

w Warszawie Komisya ledcza, niekonstytucyjna, z 10

czonliów, 5 Polaków, 5 Rosyan, pod prezydency Sta-

nisawa Zamoyskiego, prezesa Senatu (od 1821 po Po-

tockim), który wprawdzie by szwagrem Czartoryskiego,

ale róni si od niego charakterem, skonny by do

ustpstw dla rzdu i swojem zachowaniem si narazi

powag godnoci swej i nazwiska. Komisya odbywaa
swoje czynnoci przez blizko rok i zakoczya je szcze-

góowym, opracowanym przez jej czonka-sekretarza,
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generaa Rautenstraucha, raportem (3 stycznia 1827), za-

lecajc do oddania pod sd 8 oskaronych (Krzyanowski,

Sotyk, Plichta, Grzymaa, Zausld, Zabocki, Majewski
i ksidz Dembek), Na mocy dekretów królewskicti (18

i 19 kwietnia 1827) ustanowiony zosta Sd Sejmowy
Senatu pod prezydency Piotra Bieliskiego, a w razie

jego choroby (na któr liczono, bo by schorzay i wie-

kowy) generaa Wincentego Krasiskiego, którego powol-

no nakazom zwierzchnim bya znana (Zamoyski zosta

zwolniony od prezydowania w Sdzie z uwagi na swe po-

przednie funkcye w ledztwie; by jednak stale uywany
do inspirowania czonków Sdu w myl ycze Mikoaja).

Sd Sejmowy, rozpoczwszy posiedzenia w saU se-

natorskiej na Zamku (15 czerwca 1827), a nie mogc
uzna za prawne dziaa niekonstytucyjnej Komisyi led-
czej, wysadzi z poród siebie now Delegacy Indaga-

cyjn z 5 senatorów i, a do uskutecznienia przez

ni prowadzonego badania, zawiesi osdzenie spraw)^

W czasie tej przerwy zjechaa do Warszawy (w sierpniu

1827) przysana przez Mikoaja deputacya Senatu rosyj-

skiego, zoona z Trubeckiego, Stawiskiego, Wasilczykowa
i prokuratora Kajarowa, przywiózszy ze sob 27 wi-
niów stanu rosyjskich i polskich z Cesarstwa, dla od-
bycia konfrontacyi z oskaronymi, gównie z KLrzya-
nowskim; niekonstytucyjna ta deputacya bhzko przez

rok (do lipca 1828) bawia i funkcyonowaa w Warsza-
wie. Po zamkniciu czynnoci swojej Delegacyi (17 gru-

dnia 1827), Sd Sejmowy, zebrawszy si (9 stycznia 1828)

w paacu Krasiskich, gdzie odtd kontynuowa swe
prace, przystpi, po odczytaniu raportu Delegacyi, do
czynnoci instrukcyjnych, trwajcych do pocztku marca.
Procedura sdowa, w przeciwiestwie do ohydnej pra-

ktyki odbytego poprzednio sdu petersburskiego nad De-
kabrystami, odbywaa si jawnie, z pozostawieniem oskar-
onym wszelkiej monoci prawnej obrony, sowem, no-
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sia pitno cisej legalnoci, bacznie przestrzeganej przez

Bieliskiego, a waciwie przez Czartoryskiego, który by
gównj-^m kierownikiem dziaa sdowych i wtedy wa-
ciwie zyska sobie dopiero zaufanie Królestwa. Jednak

nie obyo si bez utrudnie; tak np. liczba dopuszczonej

publicznoci bya ograniczona i nie przenosia 100 osób;

gos prokuratora Wyczechowskiego drukowany by w 1000

egzemplarzy i rozpowszechniany skwapliwie, kiedy na-

tomiast gosy obroców dozwolono bi tylko w 50 egzem-
plarzach pod dozorem policyi i t. p. Po nowej przerwie,

spowodowanej wygotowaniem replik. Sd przeszed do
waciwego wprowadzenia sprawy w obecnoci pods-
dnych (10 kwietnia), a po zamkniciu rozpraw sdowych
(19 maja), zaj si przedyskutowaniem, wydaniem i zre-

dagowaniem wyroków (zacztem 22 maja, skoczonem
10 czerwca, uzupenionem jeszcze, dla uzyskania za-
danej zwoki, dopiero 19 czerwca 1828). Niemal jedno-

mylnoci (jedynie przeciw gosom Krasiskiego i Czar-

neckiego, wnioskujcym za zbrodni stanu, t. j. kar
mierci) uwolniono podsdnych od gównych punktów
oskarenia, przypisujcych im zbrodni stanu pierwszego

stopnia; uznano ich win jedynie w punkcie naleenia

do zwizków tajnj^ch zakazanych; skazano niektórych

na agodne stosunkowo kary, Krzyanowskiego na trzech-

letnie, innych na krótsze wizienie, trzech (Sotyka, Za-

bockiego, Zauskiego) zgoa uniewinniono. Wyrok, prze-

ciwny intencyom Mikoaja, domagajcego si kary

mierci, tem niedogodniejszy dla niego wobec di^ako-

skich wyroków petersburskich na zwizkowców rosyj-

skich, w tem przecie mia nadewszystko donioso
wielk, i oznacza wyranie, e oskareni, zmierzajc

do podniesienia narodu polskiego i rozszerzenia teryto-

ryum Królestwa, dziaali na podstawie przyrzecze Ale-

ksandra oraz w myl sohdaryzujcego si z temi de-
niami wszystkiego spoeczestwa polskiego. Konstanty,
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Z rozkazu Mikoaja, uprzedzonego zawczasu o wyniku
Sdu, zawiesi natyclimiast na ostatniej 59-ej sesyi s-
dowej (19 czerwca) obwieszczenie publiczne wyroku,

a tern samem skutki jego wykonania, odraczajc Sd
na czas nieograniczony i internujc sdziów w Warsza-

wie. Prezes Bieliski zoy Mikoajowi (30 czerwca) ob-

szerny raport (wypracowany w brulionie wasnorcznie
przez Czartoryskiego), motywujc wyrok przede-

wszystkiem pod wzgldem politycznym w ten sposób,

e Sd i podsdni znajduj si na gruncie zapowiedzi

Aktu Finalnego Kongresu Wiedeskiego o dalszem roz-

winiciu granic Królestwa, na gruncie ponawianych
obietnic i ordzi Aleksandra, oraz na gruncie faktycznych

zarzdze wprowadzajcych ywio polski w admini-

stracp cywilnej i wojennej w znacznej czci Litwy.

Mikoaj odpowiedzia nakazem (29 sierpnia) do Rady
Administracyjnej i Rady Stanu zoenia sobie opinii

o wyroku i o tem, czy Sd Sejmowy sam nie okaza
))skonnoci do zachcenia zamiarów zbrodniczych*.

Tutaj jednak w obronie oskaronych. Sdu i samego
kraju, wystpi Lubecki (który w tym samym czasie,

w 1828, now niepospolit pooy zasug przez stwo-

rzenie Banku Polskiego z kapitaem 30 milionów
zp.). Dziki jego wpywom. Rada Administracyjna
i Rada Stanu w swoich opiniach, zoonych monarsze
w hstopadzie i grudniu 1828, pomimo pewnych zastrzee
prawnych, oraz z wyjtkiem zastpcy ministra wojny Hau-
kego, naogó stany w zasadzie po stronie Sdu. Nare-
szcie reskryptem zatwierdzajcym królewsldm (8 marca
1829), Mikoaj, obok udzielonej Sdowi surowej nagany,

konfirmowa wyrok, który tym sposobem prawie w rok
po wydaniu zosta ogoszony (16 marca 1829). Jednak
wyrok czciowo tylko zosta wykonany, gdy skazani

ju byli uprzednio wywiezieni do twierdzy Petropawow-
skiej; Dembek zmar w wizieniu; dwaj za, Krzya-

«OtT«—POUM. »
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nowski i Majewski, jako urodzeni w Cesarstwie, i nadal

tam byli wizieni, Krzyanowski w nastpstwie zesany do

Berezowa, gdzie zmar w obkaniu (1839). W kadym
razie przynajmniej zasadzie stao si zado przez kon-

firmacy wyroku; opróniy si te wizienia warszaw-

skie, gdzie dotychczas przetrzymywano pod kluczem

mnóstwo zamieszanych ubocznie osób, które teraz do-

piero odzyskay wolno. Caa ta sprawa miaa ogromne
znaczenie moralne, wji^azaa gbok sprzeczno za-

chodzc midzy opini kraju a monarch, i bya w grun-

cie rzeczy przegrywk Rewolucyi.

Na ustpstwa Mikoaja w tej sprawie wpyna nie-

wtpliwie w znacznej mierze odbywajca si spóczenie
wojna turecka, w pierwszej kampanii nader niefortunna

a zwizana z grob interwencyi austro-angielskiej prze-

ciw Rosyi. Zamiarem Mikoaja byo zuytkowa w tej

wojnie armi polsk, czemu jednak stanowczo sprze-

ciwia si Konstanty, który zgodzi si jedynie na po-

sanie, w formie grzecznoci i dla nauki, kilkunastu ofi-

cerów sztabowych polskich (midzy nimi podpukownika
Chrzanowskiego) do kwatery gównej Dybicza na plac

boju. Dla zagodzenia przykrego nastroju, wywoanego
przez Sd Sejmowy, stara si Mikoaj rozlicznemi spo-

soby kaptowa sobie przychylno Królestwa w kopo-
tliwej dla siebie sytuacyi. Tak po wziciu Warny posa
12 zdobytycli dzia turecliich w podarunku dla armii pol-

skiej do arsenau w Warszawie, chcc upamitni, e
pod Warn ))król Wadysaw, jeden z poprzedników

Jego, poleg w chwalebnej walce«; tak w kociele Ka-

pucynów warszawskich kaza swoim sumptem wystawi
kaplic do przechowania serca króla Jana Sobieskiego,

pogromcy Turków; podobnie po zawarciu pokoju adrya-

nopolskiego rozkaza cz zabranych chorgwi i bu-
czuków tureckich zawiesi w katedrze w. Jana. Wre-
szcie, po skomplikowanych rokowaniach z Konstantym,
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uznawszy za dogodne dla siebie wypenienie koronacyj-

nego przepisu konstytucyi, wydawszy uniwersa korona-

cyjny (17 kwietnia), osobicie zjecha do Warszawy
(17 maja 1829) celem wykonania aktu koronacyi na

króla polskiego, niezawile od dokonanej poprzednio

w Moskwie koronacyi carskiej, na której zrazu by my-
la poprzesta. Przywióz ze sob syna, nastpc tronu

(póniejszego Aleksandia II.), pokazywa go w mundu-
rze polskim strzelców gwardyi, mówicego niele po

polsku, prezentowa go w sowach: ))rcz, ze jest do-

brjTn Polakiem, bo tak jest wychowywany«. Koronacya

odbya si (24 maja) z wielk wystawnoci w sali se-

natorskiej na Zamku Królewskim; Mikoaj sam woy
na gow koron, bero i jabko wzi z rk prymasa
Woronicza, poczem, uklkszy, odczyta w jzyku fran-

cuskim przysig na konstytucy z wielkiem na pozór

przejciem, zalewajc si zami; z Zamku uda si do
katedry w. Jana na naboestwo. W Warszawie bawi
przeszo miesic do koca czerwca; zachowanie si jego

wskazywao, e pragn zyska sobie ufno i sympaty,
a nawet nosio pewn cech konkurencyjn w stosunku

do Konstantego; okazywa ostentacyjnie swoj aska-
wo dostojnikom polskim, a zwaszcza oficerom; po
miecie chadza bez eskorty; wyjecha (25 czerwca), za-

powiadajc zwoanie w rychle Sejmu.

Istotnie ju w styczniu nastpnego roku rozpisane

zostay uniwersay na czwarty i ostatni Sejm, wyzna-
czony na koniec maja. Mikoaj, zjechawszy do War-
szawy (20 maja 1830), otworzy posiedzenia sejmowe
obszernem i yczliwem ordziem tronowem (28 maja):

powoywa si na wykonanie § 45 konstytucyi przez

akt koronacyjny, zaleca przyjcie projektów rzdowych,
tómaczy si z pónego zwoania Sejmu skutkiem tru-

dnoci wewntrznych i zagranicznych, wzmiankowa
o wojnie tureckiej, podnosi zasugi armii polskiej jako
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))awangardy czuwajcej nad bezpieczestwem Cesar-

stwa<( (co byo grob pod adresem Austryi), ale prze-

milcza o Sdzie Sejmowym, ani jednem sowem nie

przypomnia dawnycli przyrzecze Aleksandra i tern wy-
raownem milczeniem dawa do zrozumienia, e kwesty
Litwy, zasadnicz kwesty rozszerzenia granic Królestwa,

uwaa naley za pogrzeban nieodwoalnie. Dziaalno
Sejmu bya w porównaniu do ostatniego mniej obfit

pod wzgldem prawodawczym a natomiast ujawnia wy-
ranie istniejce rozdwiki, gdy brako czynników, po-

wodujcych hamowanie si opozycyi, z jakiemi liczono

si na Sejmie 1825 wobec Aleksandra. Uchwalone zostay
drobne nowele prawodawcze o porzdku hypotecznym,

serwitutach i t. d. oraz podatek narodowy na wystawienie

pomnika Aleksandrowi L, kosztem 6 milionów zp., jako

odnowicielowi Królestwa, przyczem w mowie motywu-
jcej Czartorj^^skiego silnie zostay podniesione pod adre-

sem Mikoaja obszerne zamierzenia restytucyjne zmar-

ego monarchy. Odrzucono natomiast znaczn wikszo-
ci w Izbie poselskiej projekty rzdowe o zmianach
przepisów Kodeksu cywilnego wzgldem uytków lenych
(90 gosami przeciw 22) oraz o prawie maeskiem
(93 gosami przeciw 22). W Komisyach sejmowych pod-

dano surowej krytyce dziaania rzdu nietylko pod wzgl-
dem administracyjnym, lecz, co gówna, konstytucyjnym.

Wród nader licznych, blizko setki, petycyi, umieszczono

danie zniesienia Artykuu Dodatkowego, uaskawienia

ukasiskiego i tym podobne draliwe materye. Krótka

mowa poegnalna Mikoaja przy zamkniciu Sejmu
(28 czerwca) dawaa wyraz, we wstrzemiliwej zre-

szt formie, nieukontentowaniu monarchy, który zwraca
si z podzikowaniem wycznie do Senatu (gdzie staa

wikszo rzdowa bya aprobowaa wszystkie rzdowe
projekty), pomijajc zgoa milczeniem czynnoci Izby

poselskiej. Nazajutrz Mikoaj, król konstytucyjny, opu-
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ci po raz ostatni Warszaw, dokd mia wróci dopiero

po zdeptaniu doszcztnem kraju i konstytucyi, ju jako

samowadca rosyjski.

GUBERNIE POLSKIE CESARSTWA.

Zachodnie gubernie Cesarstwa, utworzone z da-

wnych dzielnic polskich, przyczonych do Rosyi pod-

czas trzech podziaów 1772—1795, wraz z przyczonym
w 1807 Obwodem Biaostockim (czyh t. zw. Kraj Pó-
nocno- i Poudniowo-Zacliodni), obejmoway okoo Vj

miliona kilometrów kwadratowych z ludnoci ówczesn
okoo 8 milionów mieszkaców. Blisko poow tej lu-

dnoci stanowili prawosawni; okoo 40% katolicy a-
ciscy i unici; okoo 10% ydzi (najwicej w gubernii

Mohylowskiej i Podolskiej); d% protestanci; byo te
kilka tysicy mahometaskich Tatarów (gównie w gu-

bernii Grodzieskiej, Miskiej, Wileskiej). Wilno
hczyo podówczas okoo 30.000 mieszkaców (tyle

mniej wicej co Kijów); z pozostaych miast wikszych
ytomierz i Berdyczów po 20.000. Kraj ten w przecigu

pierwszych */s niniejszego okresu 1815—1825, pod pa-

nowaniem Aleksandra L, podlega naogó dwoistej, od-

miennej polityce administracyjnej w dwóch swoich cz-
ciach, przedstawiajcych kompleksy 5 t. zw. cilejszych

gubernii litewskich z Biaostockiem, oraz 3 (pomijajc
ju guberni Kurlandzk i cz Chersoskiej) gubernii

pozostaych. Dwoisto owa ujawniaa si w ten mia-

nowicie sposób, e w pierwszej czci, przeznaczonej

ewentualnie do bliszego zespolenia z Królestwem Pol-

skiem, ywio polski w zarzdzie cywilnym i wojsko-

wym by zachowany a pierwotnie nawet wzmacniany,
kiedy natomiast w drugiej czci, przeznaczonej do co-

rychlejszej prostej inkorporacyi narodowociowo-spo-
ecznej do Cesarstwa, ywio ten by usuwany i za-

stpowany przez ywioy rosyjskie i prawosawne.
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Guberni Wilesk i Grodziesk zarzdza przez ca
mniejsz 15-letni epok, wojenny gubernator litewski,

genera Rymski-Korsakow niemajcy jako administrator

adnej inieyatywy wasnej, ale czowiek nie bez zalet,

osobicie wyróniajcy si dodatnio poród ówczesnej
wyszej administracyi rosyjskiej, aczkolwiek nie-

wolny od nienawici dla Polaków; policmajstrem
wileskim by równie Rosyanin, genera Szykow;
ale gubernatorem cywilnym by Polak, Drucki-Lubecki,
wicegubernatorem równie Polak, Zyberk-Plater i podo-
bnie w Rzdzie gubernskim i Izbie Skarbowej wile-
skiej oraz na urzdach gubernialnych prokuratorów, ko-
morników, strapczych kryminalnych i fiskalnych, prawie
wycznie zasiadali Polacy; tak samo w Sdzie Gównym
wileskim w obu departamentach prezydenci, konsyliarze,

assessorowie i kancelarya oraz w Powszechnej Opiece
prezydyum i deputaci wywodowi, jak wreszcie po po-
wiatach w urzdach szlacheckich, sdach granicznych,

ziemskich, grodzkich i niszych, ywio polski wycznie
by reprezentowany. Podobne zupenie pooenie byo
w gubernii Grodzieskiej, gdzie gubernatorem by Polak
Andrzeykowicz, oraz w Miskiej, gdzie gubernatorem
cywilnym by Polak Suhstrowski. Guberni Woysk za-

rzdza Rosyanin Komburlej, zdzierca i apownik, ale

dla ywiou polskiego nie wrogi; miejsca gubernatora

cywilnego i wicegubernatora zajmowali Polacy Giycki
i Plater. Guberni Podolsk rzdzi gubernator wojenny
Bachmetiew; gubernatorem cywilnym by Pawowski,
wicegubernatorem Grocholski, Polacy. W obu ostatnich

guberniach w obsadzie pozostaych urzdów istniay zre-

szt naogó te same stosunki, co w Grodzieskiej i Mi-
skiej, t. j. górowa ywio polski. Obwód Biaostocki

znajdowa si pod zarzdem gubernatora Woowicza,
Polaka; na stanowiskach administracyjnych w Rzdzie
obwodowym zasiadali Polacy obok Rosyan i niektórych
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dawniejszych urzdników pruskich; podobnie w Sdzie

Gównym biaostockim; wyczna obsada polska bya
w sdach grodzkich oraz cywilnycli, biaostocldm, so-

kolskim, bielskim i drohiczyskim. Natomiast zupenie

inne warunki istniay spóczenie w trzech pozostaych

guberniach. W gubemii Witebskiej, przy gubernatorze

wojennym biaoruskim, generale ks. Wirtemberskim, by
gubernator cywilny Tormasow, Rosyanin; policmajstro-

wie w Witebsku i Poocku, horodniczowie po mniej-

szych miastach, Rzd gubernialny i Izba Skarbowa —
niemal wycznie w skadzie czysto rosyjskim. Podobne

pooenie zachodzio w gubernii Mohylowskiej, podwa-
dnej genera-gubernatorstwu Biaoruskiemu, a pod gu-

bernatorem cywilnym Rosyaninem, Tostojem. Tak samo
rzecz si miaa w gubernii Kijowskiej, pod wadz ko-

lejnych gubernatorów wojennych Mioradowicza, Zetu-

china i Knianina, przy gubernatorach cywilnych Rosya-

ninach i caym skadzie administracyi niemal wycznie
rosyjskim lub zrusyfikowanym.

Widoki urzeczywistnienia przyrzecze Aleksandra

wzgldem pierwszych 6 jednostek administracyjnych

litewskich otrzymay porednio sankcy pod postaci

wzmiankowanego ju doniosego Ukazu cesarskiego (13

lipca 1817) o formacyi Oddzielnego Korpusu Litewskiego

z 27 i 28 dywizyi piechoty oraz 29 brygady artyleryi, skom-
pletowanego wnet przez utworzone (Ukazem 14 padzier-

nika 1817) nowe puki lejbgwardyi litewski i woyski, ki-

rysyerski podolski, uaski, grenadyerskie litewskie 1 i 2

oraz karabinierski litewski, pod rozkazami W. Ksicia

Konstantego jako Wodza Naczelnego armii polskiej.

Korpus ten rekrutowany by odtd wycznie z rzeczo-

nych 5 gubernii Wileskiej, Grodzieskiej, Miskiej, Wo-
yskiej, Podolskiej i Obwodu Biaostockiego, w tak ci-

s}Tii porzdku, e nawet wszyscy szeregowcy zrodzeni

w powyszym obrbie, a ju sucy dotychczas w in-
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nych pukach rosyjskich, nie wyczajc gwardyi peters-

burskiej, zostah stamtd wydobyci i wcieleni do Korpusu

Litewskiego, który tym sposobem, otrzymawszy nadto

odmienny lierb. Pogo litewsk na piersi dwugowego
Ora rosyjskiego, zamiast w. Jerzego, na sztandarach

i znakacli obok pewnych zmian umundurowania da-

wnym wzorem polskim, uczyniony zosta niejako for-

macy specyaln, wyodrbnion od armii rosyjskiej

a przygotowywan do wczenia, pod wspóln komend,
z armi Królestwa Polskiego; skompletowany za nieba-

wem do siy liczebnej 40.000 ludzi, z czego 7000, 4. j.

puki gwardyjskie, 3 piesze i 2 jazdy, konsystoway stale

w Królestwie, stanowiby o zwikszeniu przeszo w dwój-

nasób armii polskiej. Zarazem przez wzmiankowany
nastpny Ukaz cesarski do Senatu petersburskiego (11

hpca 1819) W. Ksiciu Konstantemu przyswojon zo-

staa w tyche 5 guberniach wraz z Biaostockiem

kompetencya Dowódcy Naczelnego armii czynnej (wedle

przepisów o rozmiarze tej kompetencyi z 8 lutego 1812),

przez co faktycznie przelan zostaa na niego zwierz-

chno nad caoksztatem zarzdu na tej przestrzeni,

tak i odtd nawet w sprawach cywilno-administracyj-

nych wadze tamtejsze (urzdnikom cywilnym litewskim

nadano mundur zbliony do polskiego z konierzem

malinowym) kieroway si, zamiast do Petersburga,

wprost do niego do Warszawy, gdzie tym sposobem

centralizoway si sprawy litewskie.

Równoczenie ze strony samego spoeczestwa
litewskiego podjt zostaa zbawienna akcya kulturalna

w duchu polskim w dziedzinie wychowania publicznego

pod kuratorstwem Czartoryskiego (który zreszt raczej

nadawa w tym wzgldzie kierunek ogólny anieli czyn-

nym by osobicie w szczegóach, przewanie przeby-

wajc w tym czasie zdaa od Litwy, w Sieniawie, Pu-

awach, Warszawie lub za granic, którego te niewt-



UNIWERSYTET WILESKI. LEDZTWA. 121

pliwe zasugi edukacyjne nie powinnyby przesania

zasug jego skromnycli a dzielnyci spópracowników).

Akcya ta ogniskowaa si w rozkwitajcym pod rekto-

ratem Jana niadeckiego i jego nastpców Uniwersytecie

wileskim oraz prosperujcycti pod jego nadzorem

polskici gimnazyacli na Litwie i Rusi, scliodzc std
przez dyrekcye gimnazyów i szkó (powiatowyci i lu-

dowyci) do szkolnictwa elementarnego, z uwiadomio-
nym impetem narodowo-cywilizacyjnym, przy znacznej

ofiarnoci obywatelskiej, a wzorowej gospodarce fundu-

szowej Komisy i sdowo-edukacyjnych. Uniwersytetwile-
ski prowadzi musia walk zacit z Akademi jezuick

poock, majc pod swoim dozorem szkoy biaoruskie;

walka ta skoczya si ostatecznie (1820) porak Akademii

po wydaleniu Jezuitów z Rosyi, lecz pocigna za sob pe-

wne dalsze niepomylne dla Uniwersytetu skutki.WOkrgu
naukowym wileskim, zajmujcym pod wzgldem wycho-
wawczym najpierwsze miejsce ród wszystkich okrgów
Cesarstwa, byo ju w 1820 zakadów naukowych 430, licz-

cych bhzko 1000 nauczycieh i przeszo 21.000 uczniów.

Jednak ju od 1822 poczy wystpowa objawy, utru-

dniajce t robot a wiadczce o zatrzymaniu si Ale-

ksandra w jego zamierzeniach polsko-litewskich, zna-

mionujce nawet zwrot przeciwny, równolegle do jego

spóczesnej odmiany reakcyjnej w Rosyi i Królestwie.

Skorzysta z tego Nowosilcow w czasie trwajcego ju
w Warszawie ledztwa przeciw Lukasiskiemu i towa-
rzyszom; rozdmuchn drobne zajcie w gimnazyum wi-

leskiem (15 maja 1823, t. j. w rocznic konstytucyi Ma-
jowej wedle st. st.); rozjuszy W. Ksicia Konstantego
przeciw bawicemu wówczas w Warszawie Czartory-

skiemu, skoni go do przedsiwzicia rodków kracowo
surowych (Konstanty w raporcie do Aleksandra, 26 maja
1823, ju wnosi zesanie winnych uczniów gimnazyal-
nych wileskich do odleglejszych garnizonów syberyj-
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skich na szeregowców); uzyska sam dla siebie niisy
ledcz do Wilna z szerokiemi penomocnictwami, prze-

prowadzi to ledztwo w najnieuczciwszym i najbez-

wzgldniejszym sposobie, zmusi Czartoryskiego do ust-
pienia z kuratorstwa; roztoczy swoj robot policyjno-

indagacyjn na Uniwersytet wileski i wszystkie zakady
naukowe litewskie; splót spraw szkoln ze spraw sto-

warzysze tajnych czysto politycznych; a mianowany,
wspólnie z Arakczejewem i Szyszkowem, czonkiem,
a waciwie gównym na miejscu kierownikiem. Komi-
tetu do rozpatrzenia dzie o nieporzdkach zdarzonych

na Uniwersytecie wileskim oraz szkó Okrgu wile-
skiego, spowodowa uchwa tego Komitetu (19 sierpnia

1824), konfirmowan przez Aleksandra (26 sierpnia) a ska-

zujcy, z liczby 108 podsdnych, osób 20 z Uniwersytetu

wileskiego i gimnazyum wisockiego na rozliczne kary

wizienia i zesania (po czci do Ufy, Orenburga, Archan-

gielska). Równoczenie wyrokiem Sdu wojennego, kon-

firmowanym przez W. Ksicia Konstantego (11 marca
i 7 maja w zwizku z reskryptem cesarskim 29 kwietnia

1824) kilku uczniów szkoy kroskiej i kieydaskiej

skazanych zostao na surowe kary (a do 10 lat robót

fortecznych oraz nastpnej suby szeregowej na Sy-

beryi; niektórzy z nich w wyroku pierwotnym skazani

byli nawet na kar mierci). Zarazem na mocy powy-
szej uchway komitetowej, zatwierdzonej przez cesarza,

zalecone zostay radykalne, w duchu wstecznym, zmiany

w caym systemacie nauczania na Litwie, skierowane

przeciw ))nierozsdnej narodowoci polskiej «, wraz

z obostrzeniem dozoru szkolnego i cenzury. Odtd caa,

tak dzielnie od lat dwudziestu prowadzona praca naro-

dowo-kulturalna na Litwie zostaa w samym swym
rdzeniu podcita.

Wszelako decydujcy zwrot niepomylny dla tej

dzielnicy nastpi dopiero po objciu rzdów przea Mi-
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koaja, który odrazu stan na zasadzie konsekwentnego
zrównania caoksztatu posiadoci polslucli Cesarstwa,

bez adnej rónicy, w ducliu rusyfikacyi i inkorporacyi

zupenej do Cesarstwa, a tem samem zrywa bez-

warunkowo z rozlicznem traktowaniem dwóch oso-

bnych kompleksów i z wyodrbnieniem 6 cilejszych
jednostek administracyjnych litewskich. Ju od 1827,

wbrew silnemu oporowi Konstantego, przeprowadzi Mi-

koaj, i odtd Oddzielny Korpus Litewski zachowa tylko

rekrutów z gubernii Grodzieskiej, Miskiej, Woyskiej
i Biaostockiego, za rekrutów z gubernii Wileskiej i Po-

dolskiej musia oddawa do wewntrznych korpusów
rosyjskich, a wzamian przyjmowa rekrutów z rdzen-

nie rosyjskich gubernii Pskowskiej i Twerskiej. Podo-
bnie do administracyi cywilnej zaczto tutaj odtd sy-

stematycznie infiltrowa wiksz ilo Rosyan (ju od
1828 gubernie Grodzieska i Wileska otrzymay guber-

natorów cywilnych rosyjskich obok znacznej iloci urz-
dników wykonawczych i kancelaryjnych rosyjskich).

Wreszcie akcya rusyfikacyjna zainicyowan zostaa ró-

wnie w dziedzinie kocielnej, pod hasem sprawosa-
wienia, skierowanem przedewszystkiem przeciw Unii na
Litwie i Rusi. Wedug organizacyi zaprowadzonej za

Pawa, w myl bulli Piusa VL Maximi undiue pressi

(15 listopada 1798), ustalono tu 6 dyecezyi rzymsko-ka-
tohckich: Mohylowska (metropolitalna), Wileska, ucka,
Kamieniecka, Miska i Zmudzka, oraz trzy unickie: Po-
ocka (arcybiskupia), Brzeska i ucka; centralna insty-

tucya administracyjno-kocielna. Kolegium rzymsko-kato-
lickie (urzdzone 13 listopada 1801) w Petersburgu a po-
dzielone (od 1805) na dwa departamenty, aciski i unicki,

pozostawao w zawisoci od wydziau II. wyzna obcych
ministeryum spraw duchownych i owiecenia. Jakkolwiek
po przeladowaniach religijnych doby Katarzyny II. na-
stpia bya era wytchnienia za Pawa i Aleksandra, do-
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tkliwie jednak odbijao si na sprawach Kocioa kato-

lickiego w Cesarstwie rozkadowe dziaanie renegackiego

w duszy metropolity mohyowskiego Siestrzencewicza;

po jego zgonie (1826), w zastpstwie mianowanego na

jego miejsce starego i schorzaego Cieciszowskiego, pr-
ydyum w Kolegium obj koadjutor Piwnicki; równo-

czenie za minister Szyszków, przy udziale swego po-

mocnika, nadzwyczaj zrcznego hr. Budowa, oraz dy-

rektora wydziau wyzna obcych, Kartaszewskiego,

a wedug skazówek assessora Kolegium, Józefa Siemaszki,

rozpoczli prace koo zniesienia Unii. Siemaszko w szcze-

góowym, gboko obmylanym projekcie (1827) wyu-
szczy najskuteczniejsze w tym celu sposoby; opraco-

wany w myl jego rad przez Budowa Ukaz Mikoaja

(22 kwietnia 1828) znosi dyecezy acisk uck, od-

rywa w zupenoci departament unicki od Kolegium,

cienia zakon bazyliaski; zarazem (1828) utworzony

zosta w Petersburgu tajny Komitet do spraw unickich,

do którego weszli metropolita Filaret, oberprokurator

Synodu Meszczerski, Golicyn, Koczubej, pod faktycznym

przewodem Budowa a duchowym Siemaszki, przysta-

wionego zrazu jako wikaryusz do dozoru nad arcy-

biskupem poockim Martuszewiczem a nastpnie wynie-

sionego na biskupstwo brzeskie. W tym samym czasie

podjto systematyczn prac koo stopniowego zwichni-

cia Unii i zblienia jej do prawosawia pod wzgldem
liturgicznym i rytualnym; wydano specyalny rzdowy
katechizm i drukowane w Moskwie piewniki i mszay;

zrusyfikowano i sprawosawiono seminarya unickie po

wizytacyi ich przez Siemaszk (1830). Dzieo, tak daleko

ju posunite, po kilku leciech miao spena zosta uwie-
czone, ju po upadku Rewolucyi hstopadowej, który tak

w tej, jak i w innych dziedzinach mia zdecydowa
o losie gubernii polskich Cesarstwa.



KRAKÓW. USTAWA. WOCIANIE. 125

KRAKÓW.

Utworzona na Kongresie Wiedeskim Rzeczpospo-

lita Krakowska skadaa si z miasta Krakowa wraz

z okrgiem, na przestrzeni olioo 1000 kilometrów kwa-

dratowych, z ludnoci 95.000 mieszkaców, w czem sam
Kraków liczy pierwotnie 23.000, a pod koniec tego okresu

(1830) 35.000 mieszkaców. Republika krakowska otrzy-

maa oktrojowan sobie przez Rosy, Austry i Prusy

jeszcze podczas Kongresu Wiedeskiego osobn konsty-

tucy (3 maja 1815). Wedug tej ustawy rzd spoczywa

w rku Senatu z 12 czonków w poowie doywotnich
i prezydenta; 8 senatorów i prezydenta na lat trzy obiera

Zgromadzenie reprezentantów, 4 — kapitua katedralna

i Akademia krakowska. Zgromadzenie reprezentantów,

zoone z deputowanych gminnych, z 3 senatorów, 3 pra-

atów kapituy, 3 delegatów Uniwersytetu i 6 sdziów
pojednawczych, zbiera si corocznie w grudniu na sesy
czterotygodniow w przedmiotach prawodawczych. Po-

zostawiony zosta w mocy Kodeks cywilny Napoleona

i Kodeks karny austryacki. Wocianie okrgu krakow-
skiego, cho nie uwaszczeni, uywali jednak poredniego
prawa wyborczego do Izby reprezentantów i z kadej
wsi powyej 10 domów wieniaczych posyali jednego

penomocnego wyborc do waciwych zgromadze wy-
borczych gminnych. Bya w tem, w formie nader ostro-

nej, nowo nadzwyczaj doniosa: pierwsza próba udzie-

lenia praw politycznych wociastwu polskiemu, ino-

wacya zasadnicza wzgldem spóczesnych przepisów kon-

stytucyjnych Królestwa Polskiego, wyczajcych wo-
cian, jako nie-wacicieh, od praw politycznych. Ta
inowacya, której jeszcze nie byo w pierwotnym tekcie
konstytucyi lirakowskiej 1815, wprowadzon zostaa do-

piero do rozwinitej konstytucyi, nadanej Republice

w 1818, i zbiegaa si tym sposobem z pomysami uwa-
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szczeni wocian, z jakiemi w tym wanie czasie nosi
si Aleksander. Komisya wociaska krakowska, pod
Marcinem Badenim, przeprowadzia oczynszowanie wo-
cian w dobraci skarbowycli i instytutowycli. ydzi byli

pozbawieni w Krakowie udziau w prawach politycznych.

Pierwszym prezesem Senatu z polecenia Czartoryskiego

zosta mianowany wprost przez Aleksandra Stanisaw
Wodzicki, dawny prefekt departamentu krakowskiego
z czasów Ksistwa Warszawskiego. Nadzór nad rzdem
Republiki sprawowao trzech staych rezydentów-komi-

sarzów od trzech mocarstw protekcyjnych. Naogó wy-
tworzy si stosunek taki, e szlachta i duchowiestwo
oraz prowadzony przez nie Senat krakowski ciy do
Rosyi, oddawa si pod opiek Aleksandra i Mikoaja,
majc na widoku zczenie z Królestwem; natomiast

Austrya i Prusy dla przeciwdziaania takiemu deniu
usioway zdoby sobie przeciwwag w krakowskiem
mieszczastwie i Izbie poselskiej. Najzrczniej dziaa
w tym kierunku penomocnik pruski, Reibnitz; jego na-

rzdziem zosta Litwiski, rektor Uniwersytetu krakow-
skiego, znajdujcego si zreszt w tym czasie w dobie

zupenego upadku wobec konkurencyi rozkwitajcych
uniwersytetów w Wai'szawie i Wilnie; ))protektorem«

Uniwersytetu by z urzdu Aleksander, potem Mikoaj;
z ich ramienia godno ))konserwatora Akademii kra-

kowskiej « piastowa z Warszawy Nowosilcow, którego

zastpowa na miejscu profesor Markowski, wykonywu-
jc na jego usugach funkcye policyjne i delatorskie; po

wynikych na Uniwersytecie rozruchach (w lipcu 1820)

zaczy si represye, kierowane z Warszawy, za poredni-

ctwem rezydenta rosyjskiego w Krakowie, Zarzeckiego,

przyczem wadze uniwersyteckie niezaszczytn odegray
rol. Dotkliwym ciosem dla Uniwersytetu bya strata zna-

cznych funduszów, wynoszcych okoo 15 milionów zp.

w kapitaach i dobrach ziemskich, bd skonfiskowanych
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przez Prusy i Austry, bd te (pod postaci majtków
wartoci 6 milionów w Królestwie) wczonych przez

Lubeckiego do dóbr narodowych. Na utrzymanie Uni-

wersytetu krakowskiego i szkó od niego zawisych, gi-

mnazyum nowodworskiego, szkoy w. Barbary oraz

szkóek elementarnych, wyznaczony by etat 400.000 zp.

Republika bya nieustannie, polem zacitych zatargów

wewntrznych,bd to midzy arystokracy a mieszcza-
stwem, bd na tle osobistem, rozcinanych zazwyczaj

przez wyrok rezydentów. Skutkiem takiego zatargu, wy-
nikego na pierwszym zaraz Sejmie krakowskim 1817 z po-

wodu budetu midzy Izb a Senatem, by akt uzupenia-

jcy konstytucy 1815, a objawiony przez rosyjsko-austro-

prusk Komisy Organizacyjn (10 lipca 1818) w tym du-

chu, i odtd w sprawach budetowych Izba nie moe wy-
kracza poza obrb propozycyi Senatu. Za Mikoaja zwra-

cano szczególn uwag na Kraków, jako jeden z pun-
któw oparcia patryotycznych de polskich a zarazem
jedno z siedlisk zwizków tajnych, i przeniesiono te
tutaj równie represy polityczn i policyjn. Deklaracya

trzech rezydentów (25 lutego 1828) ogosia wszystkie

akty ostatniej Izby poselskiej za niewane (>llegaux et

nuls^); przez prost not rezydentów do Wodzickiego

(19 marca 1828) ustanowiony zosta Komitet z wadz nie-

ograniczon, zoony z rezydentów i oddanych Rosyi sena-

torów, majcy wedle swego uznania interpretowa i mody-
fikowa konstytucy, któr od tego czasu mona uwaa
za faktycznie zawieszon. Ostatecznie losy drobnoustroju

Republiki krakowskiej, od pocztku jej istnienia zagro-

one, trzymay si rywalizacy prusko-austryack i prze-

wanym wpywem rosyjskim, w szczególnoci za za-

wisy od losów Królestwa Polskiego.

GALICYA.

Kongres Wiedeski powróci Austryi Obwód Tar-
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nopolski od Rosyi oraz okrg nadwilaski z upami
wielickiemi od byego Ksistwa Warszawskiego, tak, e
poza tern caa niemal dzielnica austryacka z trzeciego

rozbioru Polski i cz z pierwszego, t. j. krakowskie,

sandomierskie, lubelskie, z cyrkuem zamoyskim, pozo-

stay przy Królestwie Polskiem. Tym sposobem z reszty

obu dziaów, bdcej, z nieznacznym stosunkowo wy-
jtkiem, od blizko pó wieku w nietknitem prawie wa-
daniu austryackiem, pod nieprzerwanym prawie naci-

skiem austryackiej gospodarki kulturalno-pastwowej,

uoyo si odtd Królestwo Galicyi i Lodomeryi w gra-

nicach, obejmujcych okoo 77.000 kilometrów kwadra-
towych z ludnoci pierwiastkow (w 1815) niespena

3V2 miliona, wzros pod koniec (w 1830) do 4,200.000,

co dawao w niniejszym okresie przecitnie okoo 1V«

razy wysz gsto zaludnienia w porównaniu ze stra-

towanem przez ostatnie wojny KrólevStwem Polskiem.

Byo w tem par tysicy Ormian, kilkadziesit tysicy

protestantów przewanie napywowych Niemców austry-

ackich, przeszo 250.000 ydów, a w równej niemal poowie
bya reprezentowana ludno czysto polska rzymsko-kato-

licka (okoo 1,700.000, gównie rozsiada w 7 obwodach
zachodnich) oraz przewanie rusiska unicka (w tej

samej prawie cyfrze rozsiada gównie w obwodach
wschodnich pochodzcych z pierwszego podziau). Kraj,

pod zarzdem naczelnym Gubernium lwowskiego,

przez t wadz wspóln formalnie by skojarzony

z Bukowin, stanowic zreszt oddzieln prowin-

cy; to sztuczne poczenie, zaprowadzone jeszcze

przez Józefa II. w intencyi zatarcia odrbnoci narodo-

wej dziau polskiego, znacznie póniej dopiero (1849)

miao zosta zniesione. Pod wzgldem administracyjnym

dzieha si GaUcya (bez Bukowiny) na 18 cyrkuów (obwo-

dów): lwowski, (najmniejszy przestrzennie), brzeaski
{najwikszy), bocheski, czortkowski, jasielski, koomyj-
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ski, przemyski, rzeszowski, Samborski, sandecki, sanocki,

stanisawowski, stryj ski, tarnopolski, tarnowski, wado-

wicki, zoczowski i ókiewski; naczelnicy obwodowi
byli wycznie Niemcy lub zniemczeni Czesi.

Cay zarzd by cile niemiecki, cile zastosowany

do mody biurokratyczno-policyjnej ówczesnej doby

Metternichowskiej i cile scentralizowany w Wiedniu,

w ten sposób, i naczelnik administracyi miejscowej,

t. j. prezydent Gubernium pozostawa w kadej rzeczy

w zawisoci bezporedniej nietyle od panujcego cesa-

rza, Franciszka I., ile od trzech wielkich biurokratów

wiedeskich: kanclerza Domu, dworu i pastwa ks. Met-

ternicha, prezydenta Zjednoczonej austryackiej kance-

laryi nadwornej hr. Mittrowskiego i prezydenta Naczel-

nego wydziau nadwornego policyi i cenzury hr. Sedl-

nitzkiego. Sam cesarz Franciszek, jeli chtnie obok

Niemców uywa Czechów, jeli liczy si z Wgrami
i Wochami, cho ich gnbi, zupen natomiast obojtno
i lekcewaenie okazywa swojej prowincyi polskiej, trak-

towanej przez niego jedynie jako ródo podatkowe i re-

krutacyjne. A jednak ta wielka prowincya galicyjska

stanowia pod wzgldem ludnoci */?, a pod wzgldem
obszaru przeszo ^/g caej ówczesnej Austryi. Kraj,

pomimo wyranych sankcyi konstytucyjno-narodowo-

ciowych, porczonych ludnoci polskiej wszystkich

trzech dzielnic rozbiorowych w Akcie Finalnym Kon-
gresu Wiedeskiego, dosta si podawnemu pod presy
rzdów absolutystycznych i germanizacyjnych. Cesarz

Franciszek I. nigdy naseryo nie myla o urzeczywist-

nieniu owych sankcyi traktatowych 1815 wzgldem
Galicyi. Dla formalnego jeno zadouczynienia zobo-

wizaniom midzynarodowym, zacignitym przez niego

na Kongresie porówno z Rosy i Prusami, oraz dla po-

budek konkurencyjnych w stosunku do Aleksandra, dla

zrównowaenia w pewnej przynajmniej mierze wrae-
llorA—POISKA 9



130 PATENT SEJMOWY. STANY.

nia liberalnej konstytucyi nadanej Królestwu Polskiemu,

zdobyto si w Wiedniu, w dwa lata blizko po Kongre-

sie, na obdarzenie Galicyi kus fikcy ustawodawcz.
Przez zwizy, w 12 §§, patent cesarski (13 kwietnia

1817), nadany zosta Galicyanom, jako ))naj pewniejsza

rkojmia Naszej ojcowskiej opieki i aski oraz szcze-

gólnego zaufania do ich wiernoci i ulegoci« (bez a-
dnej wzmianki o wypywie tego aktu z obowizujcych
uchwa kongresowych), t. zw. Sejm stanowy Królestwa

Galicyi i Lodomeryi wraz z Bukowin, bdcy w istocie

tylko odnowieniem starej ordynacyi Józefa II. o galicyj-

skim Sejmie postulatowym (1775, 1782), bez adnej
wadzy prawodawczej ani nawet powagi moralno-poli-

tycznej. Wedug brzmienia rzeczonego patentu Sejm

skaday 4 Stany: 1. duchowny, zoony z 3 arcybisku-

pów lwowskich, aciskiego, unickiego, ormiaskiego,

biskupów i deputowanych od kapitu katedralnych (2 ka-

noników od lwowskiej aciskiej lecz z jednym gosem,

i po 1 od pozostaych); 2. magnacki — z ksit, hra-

biów i baronów posiadajcych indygenat gahcyjski,

ród których par zaledwo byo nazwisk prawdziwie

magnackich, jak Ossoliski, Jabonowski itp., reszt za
skadali przewanie pópanki wieego fabrykatu austry-

ackiego; 3. rycerski — z wacicieli ziemskich indyge-

nów, posiadajcych dziedziczn wasno tabularn

opacajc wedle dawnej normy (z 1782) pierwotny

czysty podatek dominikalny 75 zr. (co faktycznie od-

powiadao spóczesnemu podatkowi gruntowemu powy-

ej 500 zr. a wic stanowio cenzus niepomiernie wy-

soki; zreszt nabywanie i posiadanie dóbr tabularnych

stanowio przywilej stanów magnackiego i rycerskiego,

z wyjtkowem tylko dopuszczeniem mieszczan miasta

Lwowa oraz ze szczególnem wyczeniem ydów, wy-

czonych te oczywicie od udziau w przedstawiciel-

stwie, przyczem niektóre jedynie dyspensy dopuszczone
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zostay przez okólniki gubernialne 1818); 4. miast kró-

lewskich — z 2 deputatów samego tylko miasta Lwowa,
rozrzdzajcych wszake jednym tylko gosem (nast-

pnie, przez reskrypt cesarski 1820, wprowadzony zosta

nadto do Sejmu rektor Uniwersytetu lwowskiego). Sejmy
w tak przepisanym skadzie przedstawiay si nader

niepokanie ju pod wzgldem liczby reprezentantów:

w Stanie duchownym i magnackim zasiadao po kilku-

nastu, w rycerskim po 20 — 40 czonków, razem okoo
50 — 70, wic 3 razy mniej ni przy otwarciu pierw-

szego Sejmu józefiskiego (w 1782, gdzie byo 230

przedstawicieli). Kompetencya Sejmu sprowadzona bya
do minimum albo raczej do nicoci przez sam redak-

cy odpowiedniego ustpu patentu nadawczego (§ 5), ogra-

niczajcego dziaalno Stanów »o ile od nich wadza
krajowa wyjanie zada albo Stany... ujrz si spo-

wodowanemi wnioski lub przedstawienia publicznemu

dobru suce wystosowa do wadzy krajowej albo za

jej porednictwem do Nas<(, co sprowadzao ca ow
kompetency wycznie do czynnoci wykonawczych
i petycyjnych. Wprawdzie dozwolono Sejmowi zajmo-
wa si rozkadem podatków gruntowych i danin, lecz

jedynie »wedug zasad przez Nas postanowionychce;
nadto, jak gosi osobny artyku (§ 8), »prawo naka-
dania podatków zastrzegamy Sobie w caej peni«;

zreszt, równoczenie z wydaniem niniejszego patentu,

w poufnej odezwie Kancelaryi nadwornej wiedeskiej
nakazywano gubernatorowi galicyjskiemu najcilej uni-

ka wszystkiego, ))co mogoby w Stanach wzbudzi
zudzenie (Wahn), jakoby opodatkowanie zaleao od
ich zgody((. Poza tem Sejmowi pozostaway ju tylko

czynnoci takiego gatunku, jak zawiadywanie wojsko-

wym dodatkiem kwaterunkowym i ubogim funduszem
domestykalnem krajowym, nadawanie indygenatu gali-

cyjskiego (lecz jedynie osobom, nalecym ju do
9*
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stanu magnackiego lub rycerskiego w cesarstwie austry-

ackiem), obiór urzdników stanowych, propozycye wzgl-
dem umieszczania stypendystów na miejscach funduszo-

wych (takich miejsc, udzielonych Galicyanom w celach

germanizacyjnych, byo 10 w Theresianum wiedeskiem,

kilkadziesit w akademiach wojskowych w Wiedniu

i Neustadt). Natomiast osobliwe niejako wynagrodzenie

stanowi przepis kocowy patentu, i ))na znak szcze-

gólnej Naszej aski przyznajemy Stanom... uniformy

krajowe w kolorach herbu krajowego« (naprawd nic

wspólnego z krajem niemajacy strój cudacki, w któ-

rym, wedle spóczesnego wiadka, Panowie Stany wy-

gldali ))na generaów francuskich albo admiraów an-

gielskich((, t. j. frak granatowy, z konierzem szkara-

tnym, bia kamizel, ótemi guzikami i ót szlif,

wedle wzoru »hafciarza nadwornego w Wiedniu((). Przy

Sejmie zaprowadzony zosta, jako instytucya przygoto-

wawcza oraz do nadzoru nad wykadem podatków, za-

razem te jako schronienie dla synekurzystów, stay

Wydzia stanowy z 7 deputatów patnych, po 2 od

pierwszych trzech Stanów (z pac 1000 — 2000 zr.

rocznie) i 1 od Lwowa (900 zr.). W Sejmie jakote

w Wydziale przewodniczy z urzdu prezydent Guber-

nium, zastpowany czasowo przez ))arcydygnitarza«

mianowanego przez cesarza; takie funkcye zastpcze

peni na pierwszych Sejmach w okresie niniejszym

owczy dworu Stadnicki; prócz tego przy zagajaniu

Sejmów funkcyonowali mianowani z poród obywatel-

stwa miejscowego komisarze cesarscy, których czynno
polegaa na przekadaniu Stanom postulatów monar-

szych. Sejm zbiera si we Lwowie corocznie, zazwy-

czaj jesieni, (z wyjtkiem pierwszego), na sesy kilku-

dniow, w ciasnej bibliotece uniwersyteckiej, gdy nawet

gmachu wasnego nie posiada; nominalnie dla »obrad((,

w istocie za jedynie dla wysuchania owych postulatów.
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t. j. nakazów cesarskich, w których niewolno byo
zmieni ani jednej Htery i które drukowane byway
w pismach publicznych przed t. zw. uchwaleniem ich

przez Stany. Pierwszy Sejm galicyjski otwarty zosta

przez gubernatora Hauera, przy komisarzu cesarskim

Rzewuskim, w 1817 (16 czerwca); najwalniejsze czyn-

noci sejmowe polegay na uchwaleniu adresu dzik-

czynnego dla cesarza, podarunku lubnego 15.000 duka-

tów dla nowozalubionej (1816) czwartej maonki
Franciszka, cesarzowej Karoliny, indygenatu dla Hauera

itp. Dziaalno wszystkich nastpnych 13 Sejmów ga-

licyjskich, odbytych jeszcze w okresie niniejszym,

1818 — 1830, w padzierniku kadego roku, sprowadzaa
si podobnie do prostej akceptacyi przeoe rzdo-
wych, do wysuchania bahych pierwotnie, pod koniec

bardziej treciwych, lecz zawsze czysto platoniczn3'^ch

sprawozda Wydziau stanowego, oraz do formuowania
przewanie zbytecznych, bo zazwyczaj odprawianych
z niczem, prób i zaale, kierowanych bd do naczel-

nej wadzy gubernialnej, bd te, od 1820, w postaci

adresu sejmowego do monarchy. Petycye i remonstra-

cye, na jakie zdobywa si Sejm w formie moliwie
naj pokorniej szej w najniezbdniej szych sprawach czysto

praktycznych, bez cienia nawet pobudki politycznej,

byy stale w Wiedniu rozstrzygane odmownie: tak przez

cay ten okres nie móg Sejm doprosi si ani Towa-
rzystwa Kredytowego Ziemskiego na wzór istniejcych

ju podówczas w Poznaskiem i Królestwie Polskiem,

ani porzdnego wydziau lekarskiego na Uniwersytecie

lwowskim, ani umiarkowania ceny soli, ani naleytego
obnienia uciliwych podatków, w których zaledwo od
czasu do czasu dorane i uamkowe przyznawano folgi.

Nie byo te wielkiej dla kraju straty, kiedy po Sejmie
padziernikowym 1830, korzystajc z wypadków rewo-
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lucyjnych warszawskich, rzd na lat par (do 1833)

zawiesi fikcyjne sejmowanie galicyjskie.

Zarzd naczelny Galicyi pierwotnie, w 1815, na wzór
Namiestników ustanowionych przez Rosy i Prusy w Kró-

lestwie i Poznaskiem, zamierza cesarz Franciszek po-

wierzy ks. Ferdynandowi Wirtemberskiemu; wnet je-

dnak jego nominacya zostaa cofnit i na czele kraju

postawiony zosta podawnemu zwyczajny prezydent Gu-

bernium we Lwowie (liczcym podówczas przeszo

40.000 mieszkaców). Pierwszym gubernatorem Galicyi

zosta obecnie Hauer (1815—1823), nie bez zalet jako

sprawny administrator, lecz twardy, wykwahfikowany
biurokrata wiedeski, który przez omioletnie swoje

rzdy z zimn bezwzgldnoci wykonywa powierzon
sobie funkcy fiskalnego ucisku, policyjnego rygoru i ro-

boty germanizacyjnej. Nastpca jego hr. Taaffe (1823

—

1826), wstpujc zreszt w lady swego poprzednika,

cho bez jego umiejtnoci urzdniczej, tem si nadto

wyróni, e on to pierwszy zaj si bliej koncepcy
zuytkowania ludnoci rusiskiej w Galicyi dla celów

rzdowych przez systematyczne podburzanie jej i obra-

canie przeciw ludnoci polskiej ; ta koncepcy upastwo-

wienia niejako galicyjskiego ywiou rusiskiego i wnie-

sienia przez agitacy rzdow wani narodowociowej

do Galicyi miaa w póniejszych czasach (w dobie gu-

bernatorstwa Stadiona), znacznie zosta udoskonalon.

Ostatni gubernator w niniejszym okresie, ks. Lobkowitz,

ujmujcy, ukadny, istotnie z usposobienia Polakom

yczliwy, lecz lekkomylny, niepewny, bez wpywu
w Wiedniu, sam bdcy jedynie narzdziem czasowych

widoków wiedeskich, (1826—1831), podj natomiast

usiowania skierowane do skaptowania sobie ludnoci

polskiej, a w szczególnoci arystokracyi i szlachty miej-

scowej : te próby przypady zwaszcza na czas wojny tu-

reckiej Mikoaja I. (1828—1829), kiedy Austrya, w poro-
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zumieniu z Angli, chwilowo mylaa o zbrojnej inter-

wencyi przeciw Rosyi, przyczem naleao bra pod
uwag usposobienie ludnoci polskiej w Galicyi jako

przewidywanym najbliszym terenie wojennym.
Fiskalizm austryacki przez cae niniejsze pitnasto-

lecie jaknaj dotkliwiej dawa si we znaki ówczesnej

Galicyi. Przez prosty okólnik gubernatorski Hauera

z padziernika 1817, wic nazajutrz po pierwszym nie-

pytanym o to Sejmie, nakazany zosta 100% -wy dodatek

do podatku gruntowego oraz 50% -wy do t. zw. podatku

klasowego bdcego rodzajem podatku dochodowego
(a do wysokoci 20% dochodu). Po udzieleniu drobnej

folgi podatkowej w 1818, nagle, przez patent cesarski

z maja 1819, zaprowadzone zostao t. zw. prowizoryum
podatku gruntowego, który tym sposobem, wedle postu-

latów rzdowych wniesionych na Sejm 1820, podwy-
szony zosta do przeszo 3,800.000 zr. w monecie brz-
czcej, czyli, w porównaniu do swej normy pierwotnej,

kiedy wynosi by 900.000 zr., podwyszony z gór
w czwórnasób; pomimo ponawianych bezustanku skarg

sejmowych, podatek ten zosta jedynie w 1825 umiar-

kowany czciowo, z 3,8 na 3,1 miliona zr. i na tej

ostatniej, przechodzcej mono kraju stopie utrzy-

many bez zmiany. Naogó, wedug wykazu sporzdzo-
nego przez Wydzia stanowy, regestr opat i daniu

cicych na dominiach i gminach obejmowa przeszo

50 rozlicznych pozycyi fiskalnych. Ziemianin galicyjski

przecitnie opaca podówczas w rozlicznej postaci

16 razy wysze podatki ni obywatel Królestwa Pol-

skiego. Silnie dawa si odczuwa wyzysk monopolu
solnego z kopalni wielickich oraz z monopolu tytunio-

wego, obciajcy klasy najubosze. Pomimo nie-

zwykle surowego nacisku ruby egzekucyjnej, wobec po-

stpujcego zuboenia kraju i wymaga fiskalnych za-

legoci podatkowe w Galicyi byy 4 razy wiksze ni
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W Królestwie; dochody za skarbowe wynosiy tu pod

koniec (1830) naogó okoo 43 milionów zp. (po doli-

czeniu ju rónicy kursu monety), kiedy w Królestwie

Polskiem, przy nieco niszej nawet cyfrze zaludnienia,

przekroczyy w tym samym czasie 80 milionów zp. Nado-

miar, gdy wszystkie bez wyjtku wpywy budetowe Kró-

lestwa pozostaway w kraju i obracane byy na potrzeby

krajowe, natomiast z wpywów galicyjskich, wedug urz-
dowego obrachunku austryackiego, corocznie conaj mniej

8—10 milionów zp., wic blizko 25%, odpywao w go-

towinie do kas skarbowych wiedeskich. Rekrutacya do

suby wojskowej, na przecig lat 10 (w piechocie) do

14 (w artyleryi), dotkliwem brzemieniem spadaa na lu-

dno galicyjsk, skd najlepsz w cesarstwie wycigano
piechot; pewna zreszt stosunkowo nastpia folga w za-

cigach w porównaniu z poprzedni dob wierwie-
kow (1788—1815) nieustannych wojen austryackich.

Pod wzgldem kulturalnym prowadzona bya
w Galicyi w dalszym cigu akcya wynarodowiajca
i germanizacyjna, cho bez józefiskiego impetu, lecz

z konsekwency zasadnicz. Na Uniwersytecie lwow-

skim imienia Franciszka I., zaoonym (albo raczej

wznowionym z dawnego imienia Józefa II.) w 1817,

w trzech wydziaach, teologicznym, filozoficznym i pra-

wnym, obok studyum medyczno-chirurgicznego, wykady
odbyway si po acinie, póniej za na wydziale filozo-

ficznym ustanowiono jako jzyk wykadowy niemcz}^-

zn. ywio narodowy polski bywa podobnie pieniony

systematycznie w szkoach rednich i niszych; zreszt

po zaborze znacznych funduszów edukacyjnych polskich,

skpe jeno uposaenie znalazo si dla wychowania pu-

blicznego w Galicyi. Liczono tu szkó t. zw. normal-

nych, miejskich, okoo 30, z jzykiem wykadowym
niemieckim, pod dyrektorami Niemcami; szkó t. zw.

trywialnych i parafialnych, po mniejszych miasteczkach
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i wsiach, pod dozorem biskupów, okoo 1000. Zwrot

pomylniej szy w zakresie kultury owiatowej kraju

zdawa si worawdzie zapowiada w 1817, gdy wraz

z nadaniem statutu sejmowego i odnowieniem Uniwer-

sytetu lwowskiego, nastpio zatwierdzenie Zakadu naro-

dowego imienia Ossoliskich, fundacyi uczonego zbie-

racza Józefa Maksymiliana Ossoliskiego, zaoenie
szkoy realnej we Lwowie, instytutu filozoficznego

w Przemylu, gimnazyów w Bochni i Sczu; by to

jednak zwrot przejciowy i raczej pozorny, spowodo-

wany gównie wzgldami konkurencyjnemi w stosunku

do Królestwa Polskiego, wobec spóczesnego stworzenia

przez Aleksandra Uniwersytetu w Warszawie a w prze-

dedniu pierwszego Sejmu warszawskiego. Zabójczym
hamulcem myli narodowej i wogóle wszelkiej pracy du-

chowej bya cenzura galicyjska nadzwyczaj ostra, spra-

wowana przez funkcyonujce przy policyi miejscowej

t. zw. urzdy ksikowo-rewizyjne, zawise bezporednio
od Naczelnego wydziau policyi cenzury w Wiedniu,

biorce natchnienie z drakoskich instrukcyi Sedlnitz-

kiego, krelce z druku nawet sam wyraz ))Polak«.

Sdownictwo cywilne wykonyway 3 (4) sdy
szlacheckie, (foralne) we Lwowie, Stanisawowie, Tar-

nowie (i Czerniowcach), szedziesit kilka sdów ma-
gistrackich i 2V2 tysica sdów dominikalnych (dla

wocian), nadto sdy handlowo-wekslowe we Lwowie
i Brodach; sdów karnych byo 6, oprócz specyalnego

do spraw wojskowych (judidum delegatum mixtum) we
Lwowie. Apelacye szy do Sdu apelacyjnego we Lwo-
wie; rewizye std — do Najwyszej Izby sprawiedli-

woci w Wiedniu. Obowizywao Powszechne prawo
cywilne austryackie (1811), przy uzupenionej dawnej
procedurze józefiskiej, otwierajcej szerokie pole dy-

lacyom i przewlekaniu spraw, tak e zdaniem praktyków
spóczesnych przecitna sprawa cywilna w trybunaach
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galicyjskich przecigaa si zazwyczaj 5 razy duej,
ni w sdacli Królestwa przy procedurze francuskiej;

obowizywa surowy kodeks karny austryacki (1803),

przy procedurze inkwizycyjnej, dopuszczajcej midzy
innemi rozlege uycie chosty w ledztwie pierwiastko-

wem. Jzykiem postpowania sdowego zwyczajnego

by aciski. W skadzie sdów pozostao jednak sporo

Polaków, którzy niekiedy, jak przy lwowskich ledzt-

wach politycznych 1825/6, okazywali chwalebn nieza-

wiso i prowadziU badania w duchu cile legalnym,

odbijajcym dodatnio od nieUtociwego przebiegu spó-
czesnych indagacyi pohtycznych w innych dzielnicach

monarchii (np. w Medyolanie).

Koció w Galicyi ówczesnej nie uszed rozkado-

wych wpywów panujcego systematu rzdowego a na-

wet podpad pod nie w wyjtkowo silnej mierze. Du-
chowiestwo galicyjskie w dobie niniejszej, zdaniem
najpowoaszego sdziego, ksidza-historyka, zostao

))znione do rangi urzdniczej, bdc jakoby uzupenie-

niem policyi gubernialnej, czstk armii, która podtrzy-

mywaa tron cesarski, pomocnikiem stray finansowej

i audytoryatu wojskowego«. Byy tu trzy dyecezye

rzymsko-katolickie: arcybiskupia lwowska (najmniejsza),

przemj^ska i tarnowska (najwiksza; biskupstwo tarno-

wskie, z czci dawnej dyecezyi krakowskiej, podlegao
zakrajowemu zwierzchnictwu krakowskiego wikaryusza

apostolskiego a do 1846), obejmujce razem przeszo

700 parafii i okoo 900 kocioów. Arcybiskupem lwo-

wskim aciskim, z tytuem prymasa galicyjskiego, na-

danym mu dla zrównowaenia powagi prymasostwa

warszawskiego, by (od 1814) Skarbek—Ankwicz, syn

powieszonego (1794) delinkwenta, rozgoryczony ju
z tego powodu przeciw wasnemu narodowi, nie poczu-

wajcy si do adnych obowizków narodowych, ca-
kiem na usugi rzdu cesarskiego oddany. Bez adnej
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Z jego strony przeszkody a nawet przy czynnej jego

pomocy prowadzon bya germanizacya i biurokraty-

zacya duchowiestwa miejscowego; seminarya ducho-

wne we Lwowie, Przemylu, Tarnowie obsadzano pro-

fesorami Niemcami, zdolniejszych kandydatów-kleryków
galicyjskich zabierano do rzdowego Zakadu dla ksiy
wieckich w Wiedniu. Klasztorów pozostao w Galicyi,

po kasacie józefiskiej, mskich okoo 50, eskich kil-

kanacie, w nich zakonników i zakonnic do Ya tysica.

Jezuici pod prowincyaem witochowskim, wygnani
z Litwy i Rosyi, z otwartemi ramiony przyjci przez

Gubernium lwowskie, uznani zostali przez wytrawnego
Hauera oraz wadze centralne wiedeskie za podany
organ wychowawczo-religijny w Galicyi; popierani silnie

przez rzd, wspomagani przez Artura Potockiego i in-

nych monych panów galicyjskich, objli tu wnet kilka-

dziesit wakujcych probostw, otworzyli konwikt szla-

checki w Tarnopolu, kolegia w Tycu i Sczu, uzyskah
sposobem wyjtkowym (wbrew przepisom józefiskim,

przecinajcym zawiso zakonów w Austryi od ich

zwierzchników rzymskich i poddajcym je pod dozór
odpowiednich biskupów miejscowych) mono fakty-

cznego komunikowania si bezporednio ze swoj wa-
dz generalsk w Rzymie, sowem, pooyli podstaw
tym znamienitym wpywom, jakich odtd, pomimo pe-

wnej przerwy wywoanej przez póniejsze wypadki
(1848), zaywa mieH w Gahcyi. Byy tu dalej dwie
dyecezye grecko-katolickie (unickie) : arcybiskupia lwow-
ska, jako metropolia halicka, i biskupia przemyska,
obejmujce razem blizko 2000 parafii i okoo 3000 ko-
cioów (t. j. w stosunku, przy równej niemal ludnoci
obojga obrzdków, wypadajcym raczej na niekorzy
obrzdku aciskiego, ze wzgldu równie na odpowie-
dni dysproporcy liczby duchowiestwa wieckiego);
natomiast w kilkunastu utrzymanych klasztorach bazy-
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liaskich zaledwo kilkudziesiciu pozostao zakonników.

Rola kocioa unickiego w Galicyi ówczesnej bya pierw-

szorzdnej doniosoci politycznej, jako lewara i steru

dla podwignicia i dalszego pokierowania sprawy na-

rodowoci rusiskiej w postpowem wyodrbnieniu od
polskiej i rosyjskiej i zasadniczem do nich, a zwaszcza
do pierwszej, przeciwstawieniu. Ta sprawa, pojmowana
jako dogodny spóczynnik polityki austryackiej wzgl-
dem Polski i Rosyi, po raz pierwszy bya wyonia si
jeszcze pod koniec XVIII, wieku w umyle Józefa II.

pod wpywem wielkorusisko-kozaczych zamysów Po-

temkina (1789); nastpnie, ju za Franciszka I., w po-

cztku XIX. wieku, odya pod wpywem odmiany tole-

rancyjnej w polityce unickiej rosyjskiej za Aleksandra I.;

wreszcie przybraa ksztaty pozytywne pod wpywem
wznowienia sprawy polskiej w erze napoleoskiej

i Ksistwa Warszawskiego a nastpnie ery kongresowej

Królestwa Polskiego, przyczem ostrze akcyi, podejmo-

wanej w tym nowym kierunku przez rzd austryacki^

kierowao si odtd ju nietyle w stron rosyjsk, ile

szczególniej w polsk. Utworzenie metropolii halickiej

(1806) posiadao w takim sensie wag podwójn, wy-
zwalajc unitów galicyjskich od zawisoci od zakrajo-

wej metropolii unickiej poockiej i wpywów departa-

mentu unickiego Kolegium petersburskiego, oraz umoli-
wiajc rzdowi wiedeskiemu prowadzenie nadal na

wasn rl^^ systematycznej polityki rusiskiej. Nader

podatnem do tego narzdziem by pierwszy zaraz metropo-

lita halicki (do 1814), Angeowicz, wychowaniec akademii

jezuickiej i seminaryum ruskiego (Barbaraeum) w Wie-

dniu,wzorowy pasterz ale te i rzdowiec na miar owocze-

sn, zacity przeciwnik Polaków, nawoujcy swoj ow-
czarni rusisk do walki z wkraczajcem do Galicyiw 1809

wojskiem polskiem ks. Józefa, autor wydanych wtedy,

pomiennie lojalnych ))Uwag patryoty austr}'ackiego«.
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inicyator zrodzonej podówczas koncepcji urzdowej

o Rusinach jako »Tyrolczykach Wschodu« (przeciw

polskim sojusznikom Napoleona, analogicznie do spó-

czesnej akcyi Tyrolu przeciw bawarskim), pierwszy

odtd przedstawiciel tendencyi antypolskiej na arcy-

pasterstwie halickiem. W tym samym kierunku zwra-

cao si cae grono otaczajcych go czynnych w dobie

niniejszej dostojników duchownych, ród których miej-

sce wybitne zajmowa oficya metropolitalny Harasie-

wicz, niegdy ucze pijarski, potem równie wyChowa-
niec wiedeskiego Barbaraeum, umys niepospolity,

niegdy wydawca polskiego ))Dziennika patryotycznych

polityków« we Lwowie, nastpnie jednak cakiem po-

zyskany dla podjtej przez rzd wiedeski polityki

rusisko-unickiej, awansujcy do dziwnie skojarzonej

z jego nazwiskiem i charakterem duchownym godnoci

barona von Neustern, zawiadujcy archidyecczy przez

lat kilka po zgonie Angeowicza, a i póniej a do

koca ycia (1836) nader wpywowy, cho mniej wido-

czny, kierownik kocielno-politycznej oryentacyi metro-

politalnej. Pod jego te gównie inspiracy pozostawa
drugi arcybiskup Lewicki, rzdzcy (od 1818) metropoU
halick przez reszt niniejszego okresu. Takim to spo-

sobem ju wtedy — rzecz zazwyczaj niedoceniona —
poczynay dojrzewa w cichoci pod okiem opiekuczem
rzdu pierwsze zasady zatargu rusisko-polskiego w Ga-

licyi, którego objawy widome w nastpnej dopiero wy-
stpiy epoce. Do jakich za rozmiarów ju wtedy do-

rasta ów zatarg, o tem wiadczy dowodnie ta okoli-

czno, e w czasie Rewolucyi listopadowej, latem 1831,

powsta i funkcyonowa we Lwowie tajny »Komitet

rosyjski«, pod przewodnictwem metropolity Lewickiego

a przy udziale Harasiewicza i wydatnych przedstawicieh

miejscowego duchowiestwa i ogóu rusiskiego, celem

przeciwdziaania akcyi rewolucyjnej polskiej oraz wspie-
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rani akcyi wojennej rosyjskiej. Tak niepomylny
zwrot stosunków narodowociowych galicyjskich nie-

pomau te by uatwiony z winy ówczesnego spoe-
czestwa polskiego w Galicyi, które, niewiadome pr-
dów poczynajcych nurtowa miejscow spoeczno
rusisk, wyosobniajc si od niej bd obojtnie bd
nawet pogardliwie, tracc wszelkie gbsze z ni zet-

knicie, nie umiao wzgldem niej naleycie spoytko-
wa czcej siy atrakcyjnej kultury polskiej, póki

jeszcze najsposobniejsza po temu bya pora. Proste

w tym wzgldzie wskazania polityczne nieco póniej

(1833) ))przyjacioom galicyjskim(( dobitnie przekada
Mickiewicz: »Szczególniej mie na celu duchowiestwo
ruskie; unika wszelkich kótni z popami a mianowicie

procesów...; dawne przesdy przeciwko niektórym kla-

som mieszkaców, np. pewna pogarda ku dzieciom

duchownych greckich, jest wielkim grzechem politycz-

nym, najniebezpieczniejszym dla sprawy naszej «; w isto-

cie grzechy tego i pokrewnego rodzaju, popenione w dobie

ówczesnej w Gahcyi, uatwiajc powodzenie szkodliwej

taktyki rusiskiej rzdu, ciko pomci si miay w przy-

szoci. Co si tycze lwowskiego arcybiskupstwa ormia-
skiego, obejmujcego kilka zaledwo parafii, przy nader

skromnem uposaeniu (6000 zr.), piastowa je obecnie

sdziwy Simonowicz. ydzi galicyjscy pozostawali pod

ociemniajc i wyzyskujc gospodark kahaln; byh

obcieni opatami na rzecz skarbu (zwaszcza dotkli-

wym podatkiem koszerno-wiecowym, ciganym przez

osawion c. k. Koscherfleischuerzehrungsundlicherzun-

dungsaufschlagsgefdlladministration , wydzierawianym
w rce bogatych przedsibiorców ydowskich i zwala-

nym na klas najubosz), które ogóem wynosiy

okoo 1^8 miliona zr. rocznie, czyH przecitnie bUzko

40 zr. na rodzin; opacali tym sposobem na rzecz

skarbu austryackiego 14 razy wicej, ni pacili za
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Rzpltej; a jednak, pomimo tego ucisku podatkowego,

ulegajc dnoci germanizacyjnej rzdu (zaoono
dla nich w tym czasie midzy innemi kilka specyal-

nych, czysto niemieckich szkó miejskich), niemczyli

si w swej warstwie zamoniejszej i uksztaceszej,

w przeciwiestwie do ruchu polonizacyjnego, ujawnia-

jcego si ju wtedy w pewnej mierze wród odpowie-

dniej warstwy ludnoci ydowskiej w Królestwie Pol-

skiem.

Stosunki wociaskie w Galicyi ówczesnej przed-

stawiay obraz opakany. Ruina ekonomiczna tutejszych

wacicieli ziemskich, rabunkowa wyprzeda dóbr naro-

dowych i funduszowych przez rzd w rce spekulantów,

upadek rolnictwa, brak innych róde zarobkowych

skutkiem zatamowania miejscowego przemysu na rzecz

austryackiego, wszystkie te okolicznoci odbi si mu-
siay fatalnie na losie wocianina galicyjskiego. Rzd,
nie podejmujc reformy wociaskiej uskutecznionej

wszak równoczenie w Poznaskiem, nie zdobywajc
si na zniesienie paszczyzny, nie udzielajc adnej
pomocy realnej wociastwu galicyjskiemu, wyzyskiwa
jego niedol dla swoich widoków politycznych, stawia-

jc siebie i swoj biurokracy pomidzy niem a oby-

watelstwem, prowadzc celowo do wewntrznego roz-

darcia spoecznego. Przez wczeniejszy ju poufny

okólnik Gubernium lwowskiego (1813) wadzom polity-

cznym galicyjskim pozostawion bya juryzdykcya

w sporach midzy wocianinem a dziedzicem. Wpraw-
dzie nastpnie dekret ministeryum sprawiedliwoci wie-

deskiego z sierpnia 1817 przekazywa decyzy w tego

rodzaju sporach possessyjnych sdom, ale wnet potem
doniosy okólnik Hauera (16 wrzenia 1817) zawarowa
prowizoryczn w rzeczonych sporach kompetency
administracyjnych wadz obwodowych, które faktycznie

przyswoiy sobie odtd decyzy ostateczn w sporach
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paszczynianych i serwitutowych; nadomiar na pod-
stawie rzeczonego okólnika ustalon zostaa odtd zu-

pena dowolno procedury dowodowej ze strony gro-

mad wociaskich wzgldem rozmiarów suebnoci
lenych i pastwiskowych. Naczelnik obwodowy galicyj-

ski zosta w ten sposób opiekunem i obroc wocia-
nina przeciw obywatelowi polskiemu w tym samym
zupenie charakterze, jak póniej komisarz wociaski
w Królestwie Polskiem. Zarazem przecie stwierdzi

naley, e i ówczesne obywatelstwo galicyjskie nic albo

nadzwyczaj mao uczynio dla poprawy doli swego
wocianina, jeli pomin niektóre wynurzenia filan-

tropijne, wj^gaszane w Sejmie stanowym. W ogólnoci
zreszt cay nastrój ówczesnych warstw przodujcych
w Galicyi pod wzgldem inicyatywy narodowo-spoecz-

nej przedstawia si ze wszechmiar niepocieszajco, osu-n si do poziomu znacznie niszego, anieli w spó-
czesnem Królestwie Polskiem a nawetw Poznaskiem. Ma-
gnaterya przewanie wiecia nieobecnoci; ludzie jak

Czartoryski Konstanty, Jabonowski Ludwik, Potocki Al-

fred, osobicie nie bez zalet, przesiadywali bezczynnie

w Wiedniu, nie naraajc naw^et swoich wpywów dwor-

skich w interesie krajowym; ród obywatelstwa miejsco-

wego podobnie górowa duch apatyi w rzeczach publicz-

nych; nieliczne zaszczytne wyjtki jedynie potwierdzay

regu. Nawet modzie galicyjska okazaa si stosun-

kowo wyjaowion; zawizane w 1817 tajne Towarzy-

stwo akademickie we Lwowie, do którego naleeli

Bielowski i Nabielak, niedugie miao trwanie; kto móg,
wynosi si na studya do Warszawy; t okolicznoci,

midzy innemi, tomaczy si mae lub raczej adne
powodzenie Towarzystwa Patryotycznego warszawskiego

w Galicyi a nastpnie niky udzia tej dzielnicy w walce

rewolucyjnej.

PoHtyka rzdu wiedeskiego wzgldem Galicyi,
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jak wyej zaznaczono, bya w okresie niniejszym

w znacznej mierze zawis od stosunku do Rosyi wo-
góle a od polityki rosyjskiej w Królestwie w szczegól-

noci. Franciszek I. za przykadem Aleksandra I. dwu-
krotnie w tym czasie odwiedza osobicie swoj dziel-

nic polsk, zjeda do Lwowa w lipcu 1817 i wrzeniu
1823. Po pierwotnych askach rzekomych dla Galicyi

wzorem pierwotnych pomylnych zapowiedzi Aleksan-

dra dla Królestwa, nastpiy w lat kilka aresztowania

i ledztwa polityczne we Lwowie wzorem analogicznych

zarzdze warszawskich w tej samej porze. Nowy z kolei

zwrot zaszed w wiedeskiej taktyce rzdowej wzgldem
Galicyi po wstpieniu na tron Mikoaja, wraz z zaostrze-

niem si przesilenia wschodniego a nastpnie wybuchem
wojny rosyjsko-tureckiej. Ju samo bezkrólewie po
Aleksandrze byo przykr niespodziank dla Wiednia:

nie posiadano tu naleytych informacyi o wczeniejszych
tajnych dyspozycyach sukcesyjnych rosyjskich (o któ-

rych natomiast oddawna doskonale by powiadomiony
rzd berhski); oczekiwano nastpstwa Konstantego,

znanego ze swych sympatyi dla Austryi i niechci do
Prus; i powitano te z niepokojem wyniesienie Miko-
aja, znanego z usposobie wrcz przeciwnych, zicia

króla pruskiego. Rzd wiedeski zdy nawet w pew-
nej mierze skompromitowa si wzgldem Mikoaja
w najdraliwszym momencie bezkrólewia: pose austry-

acki w Petersburgu, Lebzeltem, szwagier dyktatora-

dekabrysty Trubeckiego, musia zosta odwoany. Ro-
snce wnet naprenie stosunków obustronnych pod
wpywem zaczepnej polityki rosyjskiej w sprawie wscho-
dniej odbio si porednio na polityce austryackiej

w sprawie polskiej. Austrya, zagroona w najywot-
niejszych swych interesach przez zdobywcze zamysy
tureckie Mikoaja, zmuszona liczy si z ewentualnoci
zbrojnego ich pohamowania, pocza wicej ni kiedy-

ion*— POLSu. \Q
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kolwiek oglda si na Galicy, starajc si tembardziej

menaowa swoj tutejsz ludno polsk, im ostrzejsze

zatargi wyradzay si równoczenie pomidzy Mikoajem
a Królestwem Polskiem podczas toczcej si wanie
w Warszawie sprawy Sdu Sejmowego. Pod naciskiem

takich pobudek nastpi nowy okres konkurencyjnych,

do zreszt tanich grzecznoci rzdowych dla Galicyi:

obsadzono katedr jzyka i literatury polskiej na Uni-

wersytecie lwowskim, zezwolono na uroczyste pooenie
kamienia wgielnego pod Zakad Ossohskich (1827),

wydano rozporzdzenie Gubernium o obowizkowej
znajomoci jzyka polskiego przez krajowych urzdni-
ków politycznych (1828), zgodzono si na Towarzystwo
gospodarskie (1829), sam gubernator Lobkowitz ukazy-

wa si publicznie w kontuszu, zagaja Sejmy w jzyku
polskim itp. W tym samym czasie, po koronacyi Miko-

aja w Warszawie, a pod wpywem groby zamachu
rosyjskiego na Galicy, noszono si w Wiedniu z zamia-

rem wcielenia Galicyi do Królestwa Wgierskiego: z po-

wodu koronacyi nastpcy tronu, arcyksicia Ferdynanda,

na króla wgierskiego, w postulatach Sejmu wgier-
skiego w Preszburgu- umieszczono danie inkorporacyi

Galicyi do Wgier; dla rozstrzygnicia tej sprawy usta-

nowiono juz w Wiedniu Komisy mieszan galicyjsko-

wgiersk; podczas koronacyi Ferdynanda (we wrze-

niu 1830) noszono przed nim, jako królem wgierskim,
sztandar z herbem Galicyi; nastpnie jednak, skutkiem

wybuchej tymczasem Rewolucyi listopadowej i zni-

knicia zarazem wszelkich obaw od Mikoaja jako

króla Polskiego, myl t porzucono,

SZLSK AUSTRYACKI.

yo tu w okresie niniejszym okoo 100.000 ludnoci

polskiej, stanowicej w tej prowincyi przeszo 30%
a w samem Ksistwie Cieszyskiem wikszo ogóu
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mieszkaców. Ludno ta, pomimo kilkowiekowego

z Polsk rozbratu i usilnej czechizacyi, potem, od Jó-

zefa IL, niemczenia, zachowaa sw narodowo. Lud
tutejszy, ubogi i ciemny, twardo przecie trzyma si swej

mowy, zepsutej, lecz nie zatartej zgoa gwar miejscow,

uywanej nietylko w obejciu ustnem, lecz i w prywa-

tnych midzy sob umowach pisemnych. Polsko, wspie-

rana blizkoci Kalwaryi Zebrzydowskiej, Czstochowy,

Krakowa, znajdowaa sobie gównie ochron na gruncie

religijnym. Miay stay odbyt ród Szlzaków cieszy-

skich modlitewniki i kancj^onay polskie, przychodzce

z Czstochowy, a nawet z Opola i Wrocawia. Niemczce
skutki przynalenoci do dyecezyi katolickiej wrocaw-
skiej równowaone byy przez wpywy miejscowych

z urodzenia ksiy Polaków. W samym Cieszynie dru-

kowane byy w tym okresie ksiki religijne polskie,

modlitewnik (1823) i htanie (1825) katolickie, katechizm

ewangelicki (1826), toczony t. zw. szwabachem (goty-

kiem), lecz dobr polszczyzn. W szkoacli ludowych,

których podówczas (w 1828) byo w Ksistwie Cieszy-

skiem 74 katolickich oprócz ewangelickich, wprawdzie

postaremu by obowizkowo w uyciu elementarz czeski;

ale zaraz potem suy dzieciom do czytania katechizm

i Nowy Testament polski, i to szczególnie ród ewange-

lików polskich, okazujcych, pomimo braku specyficznej

w tym wzgldzie podniety religijnej, przyrodzone wy-
trwanie przy ojczystej tradycyi narodowociowej. Ksia,
jako okrgowi dozorcy szkolni, o ile pochodzili z tutej-

szego ludu szlsko-polskiego, sprzyjali tej praktyce szkol-

nej, ustalonej bez tendencyi wiadomej, naturalnym po-

cigiem rodziców i dzieci. W niektórych szkoach, jak

w Mazacowicach, w Ligocie pod Bielskiem, jzykiem
wykadowym ju podówczas by wycznie polski. Szcze-

gólne pooy tu zasugi proboszcz ligocki, ksidz Ole-

jak, który w Cieszjmskiem ju w okresie niniejszym by
10*
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pierwszym poprzednikiem wybitnych dziaaczów, maj-
cych nastpnie koo poowy XIX. wieku podj na szer-

sz skal spraw odrodzenia polskoci na Szlsku.

POZNASKIE.

Z czci Ksistwa Warszawskiego, odebranej przez

Prusy na Kongresie Wiedeskim, a mianowicie pozna-
skiego, bydgoskiego i czci kaliskiego departamentów

Ksistwa, t. j., obok uamka pierwszorozbiorowego,

z przewanej zawartoci udziau pruskiego w drugim

rozbiorze, zaokrglonej przez cz obwodu Noteci,

drobne skrawki od Marchii i Szlska, powstao Wielkie

Ksistwo Poznaskie na przestrzeni okoo 29.000 kilo-

metrów kwadratowych z ludnoci okoo 850.000 mie-

szkaców, wzros pod koniec (1830) do blizko 1,100.000,

w czem byo katolików okoo 680.000, ewangelików

przeszo 300.000, ydów 70.000. W okresie niniejszym

przyrost ludnoci ewangelickiej, przy trwajcej imigra-

cyi, by szybszy ni katolickiej w stosunku okoo 15 7o

(kiedy w póniejszym okresie ucisku 1831—1900 prze-

ciwnie by wolniejszy w stosunku 25%); przyrost ydów
utrzyma si w stosunku 10% (kiedy w póniejszym
okresie czysto germanizacyjnym przy wynikej emigra-

cyi ydowskiej nastpi ubytek w stosunku 50%). Ju
w patencie okupacyjnym króla Fryderyka-Wilhelma III.

(15 maja 1815), ustanawiajcym Wielkie Ksistwo Po-

znaskie, zostay od niego oderwane 2 powiaty, che-

miski i michaowski, oraz miasto Toru i wcielone do

prowincyi Prus Zachodnich; przyrzeczony natomiast

w tyme patencie tytuem indemnizacyi powrót z Prus

Zachodnich 2 powiatów, kamienieckiego i waeckiego,

nie zosta urzeczywistniony. Okupacya rozpoczta na-

tychmiast (24 maja) zostaa przeprowadzona si zbrojn,

bez remisyi legalnej, przez generaa pruskiego Thiimena.

Po zajciu Poznania (28 maja), odbyo si tu, wobec



OKUPACYA. PORKI NARODOWOCIOWE. 149

wojewodów Wybickiego i Dziayskiego, uroczyste zdj-
cie herbu polskiego; na jego miejsce zawieszony zosta

nowy herb poznaski, t. j. na wzór herbu Królestwa

Polskiego, czarny pruski ))królewsko-prusko-wielkoksi-

cy(( Orze, majcy w popiersiu Ora biaego (8 czer-

wca). W wydanej uprzednio (15 maja) proklamacyi

królewskiej zapewnia Fryderyk-Wilhelm mieszkaców
Wielkiego Ksistwa, i otrzymaj równe z innemi

prowincyami uczestnictwo w ogólnych urzdzeniach

konstytucyjnych obiecanych monarchii, porcza zasto-

sowanie jzyka polskiego (obok niemieckiego) ))we

wszystkich sprawach publicznych«, dopuszczenie Po-

laków bez ograniczenia do wszystkich urzdów i go-

dnoci; ))i wy take — gosi, odpowiadajc niejako na
stworzenie I^rólestwa Polskiego — otrzymalicie ojczy-

zn... bdziecie wcieleni do mojej monarchii bez ublie-

nia waszej narodowoci. Istotnie w przepisanej Pozna-
czykom rocie przysigi homagialnej, odebranej po pol-

sku w farze poznaskiej (3 sierpnia), umieszczony zosta

zwrot: »uznaj cz Polski, która.... do króla pruskiego

znów przypada, za moj ojczyzn«, wyosobniajcy
formalnie Poznaskie od reszty Prus pod wzgldem
narodowym. Zarazem rozkaz gabinetowy królewski

do kanclerza Hardenberga i ministra sprawiedliwo-

ci Kircheisena (3 maja) porcza prawa ywiou
polskiego w organizacyi sdownictwa i ustala za-

sad, e prezesi Sdów ziemiaskich i apelacyjnego

oraz ogó konsyliarzów maj by wybierani z Polaków.

W rozwiniciu tego rozkazu wydane zostay Ogólne za-

sady organizacyi prawnej i administracyjnej (12 lipca

1815), obok przywrócenia pruskiego Prawa krajowego
(Landrecht) na miejscu Kodeksu Napoleona, zachowu-
jce jzyk polski w procedurze sdowej, z tym tylko

wyjtkiem, e w powiatach z przewaajc ludnoci
niemieck wolno sporzdza protokóy sdowe w jzyku
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niemieckim; organizacya sdownictwa krajowego powie-
rzon zostaa Schónermarckowi, mianowanemu wicepre-
zesem Sdu apelacyjnego w Poznaniu, i przeprowadzon
przez niego w duchu naogó trafnym i bezstronnym.
Kraj podzielony zosta na dwie regencye, poznask,
obejmujc 60% obszaru Ksistwa, z silniejsz przewag
ywiou rdzennie polskiego, oraz bydgosk, z silniej

-

szem skupieniem ludnoci niemieckiej. Namiestnikiem
królewskim w Ksistwie, z rezydency w Poznaniu, licz-

cym (w 1816) okoo 22.000 mieszkaców, mianowany
zosta Polak, ks. Antoni Radziwi, onaty z ksiniczk
prusk, Luiz Hohenzollern, std osobicie zbliony do
króla; winien on by zosta porednikiem midzy koron
a krajem i ))uwiadamia króla o yczeniach i potrze-

bach(( Polaków; dobry w gruncie Polak, ale niedo har-

townego charakteru, dyplomatyzujcy i zmuszony liczy

si ze swemi stosunkami rodzinnemi z dworem, Radzi-

wi podczas swoich pitnastoletnich rzdów namiestni-

kowskich w bardzo ciasnych granicach zawar nadan
sobie rol poredniczc. Nadprezydentem prowincyi

zosta Zerboni di Sposetti, obywatel dawniej w Ksi-
stwie Warszawskiem osiady, obecnie waciciel ziemski

w Poznaskiem, Niemiec wiaty, postpowy i Pola-

kom szczerze yczliwy. Co wicej, w tych pierwszych

latach, przychylna dla Polaków oryentacya polityki

berliskiej, powodowana spózawodnictwem z poh-

tyk Aleksandra w Królestwie, posuwaa si do tego, i
noszono si nawet z zamiarem zaprowadzenia, na wzór
armii Królestwa, oddzielnego wojska liniowego polskiego

w Poznaskiem. W tym celu Fryderyk-Wilhelm, przez

ministra wojny Boyena, rozpocz (1816) rokowania z ge-

neraem Kosiskim, przyjtym w stopniu genera-poru-

cznika do armii pruskiej; rokowania te, do których

usiowano wcign równie generaów Dbrowskiego
i Dzieranowskiego, zostay ostatecznie zaniechane. Zna-



USTAWA SDOWNICZA. RESKRYPT OWIATOWY. 151

mienn bya równie sprawa, wcale naseryo w tym
czasie rozstrzsana, projektowanego maestwa mod-
szego ksicia pruskiego (póniejszego Willielma I.)

z namiestnikówn Eliz Radziwiówn; na przeszkodzie

stana gównie opozycya Aleksandra, który uchyli si
od proponowanej mu z Berlina adoptacyi ksiniczki,

przez co chciano porednio upewni si o jego apro-

bacie.

Wkrótce jednak po tak uprzejmych pocztkach
zaczy pogarsza si stosunki. Ju nowa Ustawa o sdo-
wnictwie poznaskiem (9 lutego 1817) wprowadzia nie-

które ograniczenia w duchu germanizacyjnym, stosowane

odtd coraz obszerniej, zwaszcza w regencyi bydgoskiej,

gdzie w korespondencyi sdów nietylko z wadzami, lecz

nawet z ksimi jako konserwatorami ksig stanu cywil-

nego, zaczto domaga si jzyka niemieckiego; podo-

bnie z powodu przepisu tej Ustawy (§ 143), i ))ze

wzgldu na strony« (w tekcie orj'^ginalnym byo dwu-
znaczne wyraenie >nach dem Bediirfniss der Parteien^)

obadwa jzyki, polski i niemiecki, s narówni jzykiem
urzdowym w sdzie, poczto stosowa interpretacy,

popierajc jednostronnie niemczyzn. Nieco póniej

pokrewna dno ujawnia si równie w dziedzinie

edukacyjnej. Wprawdzie w myl porcze królewskich

pierwotnie jzyk polski zosta pozostawiony jako jzyk
wykadowy w szkoach rednich (gimnazyach w Pozna-

niu, Bydgoszczy, Rydzynie, progimnazyach we Wscho-
wie i Pakoci) oraz szkoach elementarnych. Co wicej,

w odpowiedzi na zapytanie regencja poznaskiej wzgl-
dem rozpowszechnienia jzyka niemieckiego, udzielony

zosta z Berlina wany reskrj^t liberalny ministra

owiaty Altensteina (13 grudnia 1822), stwierdzajcy

dosownie: i »wprawdzie zaley rzdowi na tem, aby
ludno polska umiaa po niemiecku celem uczestnicze-

nia w korzyciach instytucyi pastwowych, ale bynaj-
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mniej dlatego nie jest koniecznem, aby Polaków ger-

manizowa... Wyksztacenie bowiem tak czowieka, jak

i narodu tylko ojczysta zapewnia mowa; t chcie mu
wzi, ...natomiast za chcie zaszczepia mu sztucznie

mow obc, byoby zgoa przewrotn drog wzgldem
pojedynczego czowieka, có dopiero caego narodu,

chociaby ten nie posiada tak bogatego, odrbnie wy-
ksztaconego i wykoczonego jzyka, jakim jest polski...

Kada zwierzchno, która religi i jzyk narodu, te

witoci najdrosze, uznaje, szanuje i broni, moe by
pewn, e zjedna sobie serca poddanych, ta za, która

obojtn jest na nie lub zamachów na nie si dopusz-

cza, jtrzy i bezczeci naród, sposobic sobie zarazem

niewiernych i zych poddanych®. Ale niebawem te za-

sady liberalne ulegy pogwaceniu w praktyce; krok

za krokiem zwaszcza od 1825 zacza si poktna
akcya antypolska w szkolnictwie poznaskiem, zwijanie

niektórych zakadów wychowawczych czysto polskich

(w Rydzynie, Pakoci), otwieranie niemczcych (w Le-

sznie), stopniowe wypieranie polszczyzny w gimnazyach

do klas niszych, przygotowujce powoln germanizacy
caego szkolnictwa. Zwrot ten niepomylny dokona si ró-

wnolegle z analogicznym zwrotem w Królestwie Polskiem,

a pozostawa w zwizku z akcy represyjn w dziedzinie

wychowania publicznego, wszczt w tym czasie a obo-

strzon zwaszcza od 1824 przez rzd pruski cznie z au-

stryackim z powodu t. zw. ))knowa demagogicznych®

na uniwersytetach niemieckich. Sprawa zaoenia Uni-

wersytetu w Poznaniu, dawniej ju rozwaana, zostaa

i tym razem rozstrzygnit odmownie; modzie tutejsza

polska bya zmuszona udawa si na wszechnice pru-

skie we Wrocawiu, Królewcu i Berlinie. Przy objciu
Ksistwa przez Prusy w 1815 byo w Poznaskiem szkó
ogóem okoo 540, w nich nauczycieli 890, uczniów 31.000;

w cigu doby niniejszej uczyniono znaczne postpy
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zwaszcza w zakresie nauczania pocztkowego; samych

tylko szkó elementarnycli katolickicli zaoono okoo
400; sab stron stanowio jednak nader skpe uposa-

enie nauczycieli (w wielu wypadkach po kilka talarów

rocznie).

Z wielkim dla kraju poytkiem byo zaoenie (15

grudnia 1821) Instytutu Ziemstwa kredytowego na wzór

szlskiego, obok stosownej rewizyi porzdku hypotecz-

nego; za tym przykadem po kilku latach miao pój
Królestwo. Przez ogólne przepisy sdownicze z lipca 1815

oraz póniejszy patent królewski (9 listopada 1816), wraz

z przywróceniem Landrechtu, zostawione jednak zostay

w mocy sankcye napoleoskie Ksistwa Warszawskiego

o stosunkach poddaczych i wocianie uznani za wol-

nych uytkowników nadanej im przez dziedziców roli

za okrelone prestacye w gotowinie lub naturze; za przez

rozkaz gabinetowy (6 maja 1819) zapobiegano wyzyski-

waniu zasad kodeksowych przez dziedziców celem wy-
wiecania wocian z gruntów pod pozorem czystego

wzajemnego stosunku umownego. Wreszcie przez prawo

(8 kwietnia 1823) dokonano uwaszczenia wocian w Po-

znaskiem za umiarkowan indemnizacy obliczan

przez specyalne Komisye likwidacyjne rzdowe. Zasady

regulacyjne w niniejszem prawie uwaszczajcem dla

Poznaskiego byy ustanowione w energiczniejszym i do-

godniejszym dla wocianina sposobie, ni dla innych

prowincyi monarchii pruskiej, gdzie wicej liczono si
z interesem szlachty, kiedy przeciwnie, w Poznaskiem
zaleao rzdowi na wziciu pod swoj protekcy ludu

wociaskiego polskiego i postawieniu opiekuczej ciany
rzdowej pomidzy nim a obywatelstwem; istotnie wy-
niky std zrazu liczne procesy obywateli z wocia-
stwem, które te w póniejszym okresie zachowywao
si naogó do obojtnie wobec nastpnych prób po-

wstaczych szlacheckich: ale koniec kocem lepsze prawo
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uwaszczajce wyszo na dobre krajowi, przypieszajc
ufundowanie dobrobytu wocianina poznaskiego i uzda-

tniajc go w nastpstwie, po dojciu do peni samo-
wiedzy narodowej, do tern skuteczniejszej walki z ger-

manizacy ekonomiczn i kulturaln.

Stosunki kocielne zwracay szczególn uwag rzdu
pruskiego, majcego podówczas w swojem wadaniu ^/s

ludnoci katolickiej, w czem przeszo poow stanowili

Polacy. Z niechci patrzyy si Prusy na ustanowienie

prymasostwa warszawskiego, dokonane pomimo ywego
oporu posa pruskiego przy Watykanie, historyka Nie-

buhra, i oddanego rzdowi arcybiskupa gnienieskiego,

Raczyskiego. Na mocy uzyskanego przez Prusy kon-

kordatu z Rzymem, zawartego midzy Niebuhrem a kar-

dynaem Gonsalvim, wyda Pius VII. bull De saliite ani-

marum (14 sierpnia 1821), regulujc stosunki kocielne

w Prusiech, przyczem stolica arcybiskupia gnienieska
przeniesion zostaa do Poznania, z poddaniem biskup-

stwa chemiskiego metropolii, lecz z exempcy biskupstw

warmiskiego i wrocawskiego. Po rezygnacyi Raczy-
skiego (1818), arcybiskupstwo wakowao przez 3 lata,

obsadzone nastpnie (1821) przez Gorzeskiego, po jego

zgonie przez zacnego Wolickiego (1829), wreszcie przez

Dunina. Ten ostatni w chwili wybuchu Rewolucyi listo-

padowej pod naciskiem rzdowym da si skoni do

.wydania ostrego listu pasterskiego (9 grudnia 1830)

przeciw powstaniu, gdzie pod grob kar niebieskich

i ziemskich rzuca anatem na »le mylcych« burzy-

cieli porzdku pastwowego. Powolno metropolitów

dla rzdu pruskiego nie-miaa zapobiedz wybuchowi ju
w nastpnym okresie ostrego zatargu kocielno-polity-

cznego, który niebawem, z powodu maestw miesza-

nych, najsilniej mia zaostrzy si w obrbie metropolii

gnieniesko-poznaskiej i samego wanie Dunina na-

razi na najsurowsze represye rzdowe.



TAKTYKA RZDU. LEDZTWA POLITYCZNE. 155

W Ogólnoci, w polityce polskiej rzdu pruskiego

w Poznaskiem w okresie niniejszym daj si rozróni
dwa momenty zasadnicze, cile zawise od polskiej po-

lityki Rosyi: naprzód, konkurencyjny w pierwszych

latach, póki rozwinicie zaoe konstytucyjnych i tery-

toryalnych Królestwa Polskiego zdawao si zagraa
cieniem w tamt stron dzielnicy polskiej Prus; nast-
pnie, prowokacyjny, odkd otwieraa si ewentualno
katastrofy w stosunkach polsko-rosyjskich. Równo-
czenie z akcy represyjn przeciw zwizkom tajnym
w Warszawie wytoczone zostay podobne ledztwa
w Poznaniu przez rozkaz gabinetowy królewski (10 li-

stopada 1821), przyczem wykazany zosta udzia Po-

znaczyków, z Umiskim na czele, w Towarzystwie

Patryotycznem warszawskiem; jednak wyrok w tej

sprawie Sdu ziemiaskiego poznaskiego (1 padzier-

nika 1827) wypad stosunkowo agodnie i jeden tylko

Umiski skazany zosta na kilkoletnie wizienie w twier-

dzy, inni wspóoskarzeni (Mielyski i Józef Krzyano-
wski) uwolnieni. Po usuniciu si Zerbonego (w styczniu

1825), nastpca jego, dawny urzdnik za czasów pruskich

w Warszawie, szorstki w obejciu lecz uczciwy nadpre-

zydent Baumann stara si jeszcze w pewnej mierze

agodzi skutki reakcyjnego zwrotu berliskiego wzgl-
dem Ksistwa; jednakowo daway si one coraz dot-

kliwiej we znaki, pomimo wszelkich pozornych zbocze
i widoków poprawy, zawisych od przechodnich kon-

junktur politycznych.

Jeli ze strony Prus wzgldem Poznaskiego w pe-

wnej przynajmniej mierze, bdcobd w znacznie

wyszej ni ze strony Austryi wzgldem Galicyi, stao
si zado, w pocztku zwaszcza doby niniejszej, trak-

tatowym sankcyom narodowociowym Kongresu Wie-
deskiego, to natomiast znacznie duej wypado tu

czeka na uamkowe bodaj urzeczywistnienie zapowie-
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dzianych sankcjd konstytucyjnych. Dopiero po nadaniu

monarchii pruskiej ogólnego prawa o Sejmach prowin-

cyonalnych (5 czerwca 1823), na mocy wydanych w jego

rozwiniciu specyalnych przepisów dla Poznaskiego
(27 marca 1824) oraz instrukcyi dodatkowej królewskiej

1826, otrzymao Wielkie Ksistwo swoje urzdzenie

sejmowe na zasadach nastpujcych: Sejm skada si,

oprócz 4 panów z gosem udzielnym (ksita Radzi-

wi, Sukowski, Thurn-Taxis, lu*. Raczyski), z przed-

stawicieli 3 stanów: 22 posów od rycerstwa; 16 od
miast (Pozna 2, Rydgoszcz, Leszno, Midzyrzec, Rawicz,

Wschowa po 1, reszta zbiorowo po 1 od 2 — 4 miast);

8 od gmin wiejskich. W stanie rycerskim oraz pierw-

szych 6 miastach samoistnych dokonywaj si wybory
bezporednie; w pozostaych miastach oraz gminach
— dwustopniowe. Cenzus wyborczy czynny wymaga
24 lat wieku i posiadania wasnoci gruntowej wartoci

300 talarów (dla obiorców drugiego stopnia 500 tala-

rów); bierny 30 lat wieku i posiadania od lat 10 was-
noci nieruchomej dziedzicznej, dla stanu rycerskiego

t. zw. szlacheckiej, dla posów miejskich jednostopnio-

wych — wartoci 6000, dwustopniowych — 2000, dla

posów wiejskich — 1500 talarów. Posowie obierani

s na lat 6, z wylosowywaniem cotrzechletniem w po-

owie. ydzi s wyczeni od uywania praw politycz-

nych. Sejm zwouje si pierwotnie sposobem próby co

2 lata; trwanie sesyi, uznaniu króla w miar potrzeby

zostawione, przecigao si faktycznie do 2 miesicy.

Sejm, niejawny, obraduje z wyczeniem zgoa publicz-

noci; protokóy sesyjne, prowadzone w dwóch jzy-

kach, polskim i niemieckim, w skrótach jedynie ogaszane

by mog. Marszaek sejmowy, wycznie z pierwszego

stanu wyznaczany, mianuje skad wydziaów (komisyi)

sejmowych. Do wanoci doniolejszych uchwa wy-
magan jest wikszo '/s lub nawet ^4 gosujcych.
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Jasn jest rzecz, jak dalece niniejsze zasady reprezen-

tacyjne przyznane Poznaskiemu, wysze zapewne od

fikcyi stanowej galicyjskiej, pozostaway przecie w tyle

poza prawem konstytucyjnem Królestwa Polskiego. Po
dugiem jeszcze wahaniu, po odprawieniu wszystkich

ju innych Sejmów prowincyonalnych pruskich, na sa-

mym ostatku zwoany zosta nareszcie poznaski. Sejm
otwarty zosta w gmachu namiestnikowskim w Pozna-

niu (21 padziernika 1827) przez nadprezydenta Bau-

manna jako komisarza królewskiego; marszakiem zosta

genera Antoni Sukowski. ród 21 posów szlacheckich

(brakowao posa powiatu krobskiego, gdy ten powiat za

obiór Krzyanowskiego, oskaronego o udzia w Towa-
rzystwie Patryotycznem, jakkolwiek uwolnionego ab

instantia, zosta pozbawiony prawa elekcyjnego, podo-

bnie jak w Królestwie kaliski za obiór Niemojowskiego
na miniony Sejm warszawski) 4 tylko byo Niemców;
natomiast ród miejskich 2 tylko byo Polaków a ród
wiejskich ani jednego. Ta ostatnia okoliczno anor-

malna tem si zreszt tomaczya, e, wobec wymaga-
nego do obieralnoci cenzusu dziesicioletniej wasnoci
gruntowej, przy dokonywanej dopiero regulacyi wo-
ciaskiej, wocianie polscy nie wchodzili wcale w ra-

chub naprzeciw possessyonowanych oddawna kolonistów

niemieckich. Na miejsce naczelne czynnoci sejmowych
wysuny si grawamina z powodu pokrzywdzenia j-
zyka polskiego w zakresie sdowniczo-szkolnym, popie-

rane w czasie rozpraw gównie przez energicznego posa
obornickiego Niegolewskiego. Po zoeniu do laski

dwudziestu kilku petycyi i wniosków w tej przede-

wszystkiem sprawie zasadniczej oraz w innych donio-

sych kwestyach praktycznych, jak regulacyjnej, kredy-

towej, ydowskiej itp., i zamkniciu obrad (22 grudnia),

marszaek Sukowski uda si do Berlina celem osobi-

stego poparcia przeoe sejmowych. Niezawile od
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tego Sukowski, dobrze widziany u dworu a zwaszcza
majcy wzicie u nastpcy tronu (póniejszego Fryde-
ryka^Willielma lY.), stara si wtedy uzyska rozwinicie
prawnopastwowej samoistnoci Poznaskiego przez

stworzenie rady namiestniczej przy Radziwille w Po-
znaniu oraz sekretaryatu stanu Wielkiego Ksistwa przy

lo-ólu w Berlinie. Starania te, zreszt bezskuteczne,

a podejmowane w 1827 — 1829, byy zachcane z pew-
nych sfer dworsko-sztabowych berliskich, skonnych
wyzyska konstelacy polityczn wytworzon przez spó-
czesne powikania tureckie i warszawskie. W tym to

czasie podejrzliwy W. Ksi Konstanty, na podstawie

doniesie tajnych Ronieckiego, ostrzega Mikoaja
(w raporcie 1 grudnia 1827) o zarzdzeniach mobiliza-

cyjnych dla 5, 1, 2 i 6 korpusów pruskich konsystuj-
cych w Poznaniu, Toruniu, Gdasku, Królewcu i na
Szlzku, w zwizku z zamysami berliskiemi zuytko-
wania Polaków do wojny z Rosy. Odprawa Fryderyka-

Wilhelma III., udzielona po roku dopiero (20 grudnia

1828) na petycye sejmowe, trzymana w tonie askawym
i pojednawczym, zawieraa niektóre koncesye w sprawie

jzykowej, które przecie poczci tylko zostay urzeczy-

wistnione. Sejm nastpny, otwarty (10 stycznia 1830)

w tym samym niemal skadzie co pierwszy, mia prze-

bieg naogó podobny do poprzedniego zarówno w toku

obrad jak w treci analogicznej zoonych do laski

kilkunastu petycyi, w któr}'ch brzmieniu atoh odzywao
si tem silniejsze rozgoryczenie, im mniejszym okazy-

wa si skutek dotychczasowych zaale. W rzeczy sa-

mej, ze statystyki, przedstawionej Sejmowi przez mar-
szaka, wynikao, e na 7 dyrektorów Sdów ziemiaskich

jeden tylko by Polak, na 41 radców sdowych— 7, na
12 asesorów — 5 Polaków; w obu regencyach prezesi

i radcy wysi byU wycznie Niemcy, na 20 radców
regencyjnych byo 3 Polaków, na 10 asesorów — 2 Po-
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laków. Sejm otwarcie wypomnia królowi jego ))obie-

tnic zapewni Ojczyzn i powierzy wykonanie woli

swej pieczy m-zdników, oba jzyki posiadajcych((.

Tymczasem po mierci Baumanna (w padzierniku 1830)

obj wadz nowy nadprezydent, dawniejszy radca

prezydyalny przy wielkorzdcy Prus Zachodnio-Wscho-

dnich, Schónie, w jego szkole wychowany sprysty
biurokrata-dziaacz, Flottwell, który od pierwszej chwili

urzdowania, idc rka w rk z zacitym wrogiem

Polaków, generaem komenderujcym w Poznaniu, Grol-

manem, ze wiadom konsekwency zmierza do zni-

weczenia udzielonych Ksistwu pork konstytucyjno-

narodowociowych i do inauguracyi nowej ery wrcz
germanizacyjnej. Era ta niezwocznie nastpia dla

Wielkiego Ksistwa Poznaskiego z chwil upadku
Rewolucyi listopadowej.

PRUSY ZACHODNIE.

Prowincya Prus Zachodnich, zabrana przez Prusy

w pierwszym rozbiorze Polski 1772, okrojona nieco

w 1807 na rzecz Ksistwa Warszawskiego, zaokrglona
znowu obecnie bd czci przyznanych stamtd na

Kongresie Wiedeskim zwrotów pierwszopodziaowych,

t. j. powiatami chemiskim i michaowskim (liczcemi

teraz 115.000 mieszkaców), bd przyznanego równo-
czenie zwrotu drugopodziaowego, t. j. zabranego

w rozbiorze 1793 Torunia (teraz 10.000 mieszkaców),
jakote wolnego miasta Gdaska z okolic (licz-

cego teraz 80.000 mieszkaców), obejmowaa w 1815

okoo 25.000 kilometrów kwadratowych z ludnoci
700.000 mieszkaców, w czem liczono (w 1825), mniej

wicej w poowie, po 350.000 Polaków oraz Niemców,
przy 20.000 ydów. Dzielnica ta w przewanej swej

czci znajdowaa si pod najsilniejszym, bo datujcym
si jeszcze od Fryderyka IL, i najduszym, bo przelo-
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tnie tylko przerwanym przez wypadki wojenne 1806—7,

wpywem asymilatorskim, rzdowym i kulturalnym,

pruskim. Wprawdzie jeszcze w chwili tworzenia Ksi-
stwa Warszawskiego stary Maachowski naglco upo-

mnia si u Napoleona (w pimie 3 czerwca 1807)

o ))powrócenie czci województw Chemiskiego, Po-

morskiego i Malborskiego, wcielonych do departamentów

Królewieckiego i Malborskiego, na ono staroytnej oj-

czyzny((; wprawdzie nastpnie Napoleon jedyn tylko

prowincy Prus Zachodnich wyczy zupenie od ci-
kiej kontrybucyi naoonej przez niego na Prusy, za-

znaczajc tym sposobem swoje odrbne w przyszoci

wzgldem tej prowincyi widoki: ale faktycznie niemal

w caoci pozostaa ona bez przerwy w posiadaniu pni-

skiem. W okresie niniejszym, uzupeniona rzeczonemi

zwrotami i podzielona na 2 regencye, Gdask i Mal-

borsk, z siedliskiem naczelnej wadzy prowincyonalnej

(do 1824) w Gdasku, dostaa si w rce jednego

z najsprawniejszych dziaaczów i administratorów pru-

skich, nadprezydenta Schóna (od 1816). Czowiek wy-
sokiego uksztacenia, energii i ambicyi, poj postpo-

wych, lecz zarazem tendencyi ultrapruskiej, Schón,

z wielu wzgldów jeden z ojców duchowych pó-

niejszego kierunku narodowo - liberalnego pruskiego

a w szczególnoci dzisiejszego hakatyzmu, postawi

sobie za cel doszcztne zniemczenie i sprusaczenie

swojej prowincyi, sposobem prowadzonej równole-

gle dodatniej akcyi kulturalnej i nieprzejednanej

walki kulturalnej; w obu kierunkach niepospoHcie

czynny, zasuy si zarazem wybitnie dla podniesienia

dobrobytu prowincyi i sta si najniebezpieczniejszym

tpicielem w niej ywiou polskiego. W cigu pierw-

szych tylko 4 lat urzdowania zaoy nowe gimnazyum,

kilka szkó miejskich, oraz 400 nowych szkó elemen-

tarnych czysto niemieckich, bez najmniejszego przyczy-
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nienia si skarbu, wycznie kosztem gmin i dominiów

prywatnych przewanie ród ludnoci polskiej; zbudo-

wa 17 mil nowych doskonaych szos; uwzgldniajc
opakany stan miejscowych wacicieli ziemskich, uzy-

ska od rzdu Fundusz Zapomogowy 3 milionów tala-

rów do swojej swobodnej dyspozycyi i rozdzieli go

pomidzy 800 obywateh, których zarazem podratowa

i sobie zobowiza; podobnie przyszed z pomoc rynkowi

gdaskiemu, zagroonemu zupen ruin po cikich
ostatnich przejciach ekonomiczno-wojennych skutkiem

blokady kontynentalnej i dugiego oblenia (1813), i t
drog oraz wpywem swoim osobistym podczas rezydo-

wania w tem miecie uczyni pierwszy prawdziwie

skuteczny wyom w dotychczasowej zacitej antypni-

skiej postawie Gdaszczan, w ich trdycyjnem cieniu
do polskoci, i znacznie posun spraw przeobraenia

starego polskiego Gdaska na emporium pruskie. Ró-

wnoczenie podj Schon (w 1817) znamienne dzieo

odbudowania Zamku malborskiego, jako widomego
symbolu odnowionej supremacyi krzyackiej; do ko-

mitetu budowlanego obok Niemców (Dohna, Tiedemann)

wprowadzeni zostali i Polacy z pochodzenia (Zakrzew-

ski, Denhof), polskie te cigano skadki, zainicyowane

darem do kaplicy malborskiej od Namiestnikowej po-

znaskiej, ksiny Antoniowej Radziwiowej. Zarazem
ruchliwy nadprezydent rozpocz zaciek walk z kle-

rem katolickim, która doprowadzia do ostrego zatargu

nawet z niepodejrzanym o intencye polonizacyjne bi-

skupem warmiskim ks. Józefem Hohenzollernem, blizko

spowinowaconym z domem panujcym. Celem tem sku-

teczniejszego zatarcia odrbnoci Prus Zachodnich za-

rzdzonem zostao (w 1824) poczenie ich z Prusami

Wschodniemi (pozostajcemi dotychczas, 1815—1824, pod
nadprezydentem Auerswaldem) w jedn prowincy
Prus Zachodnio-Wschodnich, której wspólnym nadpre-

M«rilr-P«LSM. 11
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zydentem zosta Schón, majcy odtd swoj rezydency
w Królewcu. Tutaj, w Prusach Wschodnich, na ogóln
ludno miliona mieszkaców, byo w tym czasie Pola-

ków okoo 200.000, oprócz stukilkudziesiciu tysicy
Litwinów. Schón, przy czynnej pomocy ewangehckiego
biskupa królewieckiego Borowskiego, zaj si równie
czynnie spraw protestantyzacyi oraz niemczenia miej-

scowych Polaków ewangelickich; zaoy on (w czasie

1815—1840), po czci przy znacznym zasiku skarbo-

wym, w Prusach Zachodnio-Wschodnich 24 nowych
parafii ewangelickich. Sejmy zczonej prowincyi Prus
Zachodnio-Wschodnich odbyway si wedle ordynacyi
(z hpca 1823 — marca 1824) naprzemiany w Królewcu
i Gdasku; nie byo w nich adnej wzmianki o ywiole
polskim, stanowicym conajmniej cz czwart ludno-

ci, zatracajcym si raptownie ród obywatelstwa i mie-
szczastwa, lecz pomimo warunków najniepomylniej-
szych, moc przyrodzonej jeno inercyi, zachowujcym
sw istno ród pospolitego ludu.

SZLSK PRUSKL

W tej wielkiej a najszacowniejszej prowincyi

pruskiej, zdobytej przez Fryderyka II. na Austryi

w pierwszej poowie XVIII, wieku, yo okoo 30% lu-

dnoci polskiej, któr w okresie niniejszym szacowa
mona na bhzko Ya mihona gów. Na t ludno starej

dzielnicy polskiej i mono odzyskania jej naro-

dowego ju w pocztkach Ksistwa Warszawskiego
zwróci uwag znakomity statysta Kotaj; równocze-
nie (1808) Napoleon nosi si z zamiarem odebrania

Szlska Prusom i poczenia go z Ksistwem Warszaw-
skiem; myl ta, traktowana nawet wtedy w drodze dyplo-

matycznej, lecz równie trudna jak doniosa, gdy, jak

stwierdza dyplomata napoleoski, ))atwiej zgodzonoby
si na ustpienie Berlina«, nie moga zosta urzeczy-
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wistnion. Ludno polska znajdowaa si tutaj w dobie

niniejszej w pooeniu naogó podobnem jak na Szlsku

austryackim, z t jednak rónic na gorsze, e poddan
bya nierównie konsekwentniej szej i dzielniejszej akcyi

wynarodowiajcej pruskiej, a zarazem, stanowic klas
najubosz, wyrobnicz i bezroln, mao albo wcale nie

korzystaa z raptownego rozkwitu ekonomicznego tej

prowincyi. Bya wyzyskiwan bez miosierdzia, a bez

adnej opieki ze strony rzdu, jako najniszy materya
roboczy w przemyle szlzkim, dotychczas przewanie
tkacko-sukienniczym (którego zabójcza konkurencya

dla polskiego powcignit zostaa dopiero przez dekret

celny Ksicia Warszawskiego 1811 oraz zarzdzenia

ochronne Lubeckiego 1822), a ju w dobie niniejszej

rozrastajcym si imponujco przez znakomite postpy
miejscowej produkcyi hutniczej i dobywczej. Zarzd
naczelny Szlzka pruskiego, z siedliskiem we Wrocawiu,
spoczywa obecnie w rku nadprezydenta Merckla, nie-

pospolitego administratora, pokrewnego Schónowi duchem
i sprawnoci. Polityka rzdu berliskiego wzgldem tej

prowincyi polegaa gównie na pozyskaniu sobie wielkich

magnatów ziemskich i przemysowych szlskich, przez

zatarcie w nich ladów dawnej przynaleytoci austry-

ackiej a natomiast trwae przywizanie ich do Prus real-

nym wzem interesów ekonomicznych. Skutkiem tego,

midzy innemi, regulacya wociaska na Szlsku odbya
si, wrcz przeciwnie ni w Poznaskiem, w duchu
cieniajcym, ze znaczn krzywd ludnoci wocia-
skiej, trwajcej i nadal w naj ndzniejszym bycie, n-
kanej niejednokrotnie przy nieurodzaju kartofli epide-

micznym godem (1817), przy równolegym cigym
wzrocie wielkich fortun szlskich. Merckel, za przyka-
dem Schóna, prowadzi u siebie energiczn walk kultu-

raln z Kocioem, w ostrym bdc zatargu z biskupem
wrocawskim Hohenlohem, a po jego mierci (1817),

11*
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Z jego nastpc, zniemczonym Polakiem, biskupem Szy-

moskim; przy poparciu nadprezydenta bracia Antoni

(profesor Uniwersytetu wrocawskiego) i Augustyn Thei-

nerowie zainicyowali ród duchowiestwa (1826) akcy
reformatorsk, polegajc na daniu zupenej zmiany
liturgii, wprowadzenia niemczyzny do naboestwa
i piewów kocielnych itd., a obliczon na wywoanie
scysyi w Kociele; zreszt biskup Szymoski, opierajc

si podobnym zamachom, przecie poza tem w sferze

wychowawczo-religijnej szed powolnie na rk robocie

germanizacyjnej nadprezydenta. W tej za ostatniej

dziedzinie oddawna ju ze szczególn konsekwency
zmierzaa akcya rzdu i lokalnych wadz szlzkich.

Wprawdzie pierwotnie, po Reglementacyi szkolnej Fry-

deryka II. (1763), zaprowadzajcej przymus szkolny

i kwalifikacy nauczycielsk na Szlzku, wypado z ko-

niecznoci (niezawile od czysto niemieckich zakadów
wyszych. Uniwersytetu wrocawskiego, gimnazyów ka-

tolickich w Opolu i Gogowie, bdcych w rku jezuitów,

zostawionych tu, podobnie jak na Biaorusi, po kasacie

ich zakonu przez Stolic Apostolsk) w szkoach elemen-

tarnych górnoszlskich poprzesta zrazu na rozporzdzal-

nych polskich nauczycielach ludowych; ale ju przez roz-

kaz gabinetowy Fryderyka-Wilhelma 11.(1789) i ponawiane

rewizye szkolne ustalon zostaa praktyka, i tych nau-

czycieli kierowano std do Szlska Dolnego, w Górnym
za umieszczano naprzód t. zw. utrakwistów, t. j. wa-
dajcych jzykiem niemieckim i polskim, póniej czy-

stych Niemców; prywatne szkóki polskie, powstajce
samoistnie, bez adnej oczywicie intencyi politycznej,

o której wtedy zgoa nie mogo by mowy, lecz z na-

turalnej potrzeby ludu, (w jednym tylko Opolu ju
w 1792 istniay trzy takie szkóki), jako ))poktne«

(Winkelschulen) ulegay zamkniciu. Na przeszkodzie

tej akcyi stawaa pocztkowo ta okoliczno, i dzieka-
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naty bytomski i pszczyski, jako nalece do dyecezyi

krakowskiej, otrzymyway stamtd ksiy, chowanych

po polsku w seminaryum krakowskiem; alici rzd
pruski potrafi uzyska od biskupa krakowskiego Ga-

wroskiego samowolne odstpienie rzeczonych dzieka-

natów dyecezyi wrocawskiej (1811); skutkiem tej cesyi

fatalnej, zatwierdzonej nastpnie moc konkordatu 1821,

przychodzili odtd na Szlsk zniemczeni ksia z semi-

naryum wrocawskiego. Lud polski na Szlsku pruskim

w sprawie zachowania swej narodowoci zdany by
tym sposobem zgoa sam na siebie.

Wszystko razem biorc, jeli wczy w caoci dwie

dzielnice polskie, poznask i zachodnio-prusk, ywio
polski w okresie niniejszym stanowi blizko Y*^ jeli

za liczy sam tylko rdzenn ludno polsk — blizko

'/e caego ówczesnego zaludnienia Prus: mona przeto,

w porównaniu z pooeniem dzisiejszem, gdzie pomimo
zmienionego na niekorzy stosunku (niespena Vio)

sprawa polska tak wybitn dla Prus posiada donioso,
oceni, jakie byo podówczas jej znaczenie, a zarazem
oceni szkody, jakie wtedy poniosa ta sprawa, niemal
zgoa bez obrony, bo jeszcze bez naleytego uwiado-
mienia ze strony polskiej, zaatwiana jednostronnie

przez asymilacyjn i unifikacyjn polityk prusk.

CZYNNIKI REWOLUCYI.

Dwa byy czynniki zasadnicze, prowadzce Króle-

stwo Polskie si koniecznoci do Rewolucyi listopado-

wej: dziejowo-poUtyczny i prawno-pastwowy. Jeden
rodzi si z ówczesnego imperatywu racyi stanu Polski,

drugi — wolnoci Królestwa. Pierwszy, podówczas naj-

doniolejszy, cho przewanie instynktem raczej ni
wiadomie odczuwany przez powszechno, stanowia
kwestya terytoryalna, sprawa niewcielonej Litwy: i w tem
znaczeniu gównem Rewolucya bya przedewszystkiem
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wojn Polski z Rosy o Litw. Wtóry, namacalny, na
wierzchu samowiedzy powszechnej lecy, cho stosun-

kowo pomniejszej wagi, stanowia kwestya konstytu-

cyjna, sprawa zgwaconej Ustawy.

Obok tych czynników zasadniczych — jak zwy-
czajnie przy tego rodzaju skomplikowanem zjawisku,

jakiem jest kada wielka rewolucya — wchodziy te
w gr pochodne, po czci bardzo wpywowe. Takim
czynnikiem by zatarg Konstantego z Mikoajem. Takim
— wojna turecka, wskazujc moliwo sukcesu, oraz

rewolucye zachodnie, podajc haso wybuchu.
Wreszcie istniay te czynniki uboczne natury

prowokatorskiej. Wychodziy one, z jednej strony, od
ludzi, jak Nowosilcow, zmierzajcych oddawna do zni-

szczenia odrbnej Polski konstytucyjnej i pochonicia
jej przez Cesarstwo, albo, jak Roniecki, zainteresowa-

nych doranie we wszczciu alarmu. Wychodziy, z dru-

giej strony, od Prus, dla których zburzenie Królestwa,

obowienie si jego szcztkami, zaprztnienie Mikoaja,

byo dezyderatem zarazem zasadniczym i aktualnym.

Towarzystwo Patryotyczne warszawskie, cho roz-

bite przez ledztwa i spraw Sdu Sejmowego 1826—28,

nie zostao w zupenoci zniszczone. Czonkowie jego,

bd niewykryci, bd po Sdzie Sejmowym uwolnieni,

usiowali dziaa dalej, acz w formie lunej i nieskoor-

dynowanej. Zbierali si kolejno w rónych punktach

kraju, n. p. w Chlewiskach u Romana Sotyka (sj^na s-
dzonego kierownika Towarzystwa), i w Warszawie;

utrzymywali pewne stosunki z innemi dzielnicami oraz

w Wiedniu i Paryu; byli w stycznoci z Czartoryskim.

Rozwaali in absracto spraw powstania, gównie je-

dnak przemyliwali nad akcy w postaci legalnej, no-

sili si z zamiarem wystpienia do króla ze zbiorow
petycy sejmow o zniesienie Artykuu Dodatkowego
i innych pogwace konstytucyjnych. Planowali takie



PODCHOROWIE. WYSOCKI. MOCHNACKI. 167

wystpienie naprzód w czasie koronacyi 1829, potem
Sejmu 1830, biorc te na uwag, w razie gwatownej
represyi ze strony monarchy, gwatown równie odpo-

wied powstacz, lecz nie czynic do niej adnycli

przygotowa skutecznycli, ani nawet nie formuujc
sobie sposobem do konkretnym samego toku dziaa
w podobnym wypadku. Latem 1830 mieli w swem
kole: Gustawa i Juliusza Maachowskich zblionych do

Czartoryskiego, Teofila Morawskiego wyobraajcego
party kalisk, Cichowskiego reprezentujcego pierw-

szych twórców organizacyi tajnej, Lelewela, Swidzi-
skiego, Ledóchowskiego, i wielu innych ludzi wpywo-
wych i gonych w Królestwie i nawet poza jego

granicami.

Niezawile od narad powyszych, szerszego objcia
ale maej lub adnej siy czynnej, wytworzya si
w cianiejszym, czysto warszawskim zakresie, nowa or-

ganizacya samorzutna, zgoa niedojrzaa politycznie,

ale prost ofiarnoci czynu znaczna. W Szkole pod-

chorych w Warszawie, z cakiem przygodnego zebra-

nia kilku modzieców dzielnych i gow za kraj poo-y gotowych, w mieszkaniu instruktora tej Szkoy,
podporucznika grenadyerów gwardyi Piotra Wysockiego

(15 grudnia 1828), wyoni si nazajutrz rodzaj zwizku,
sankcyonowanego przysig, gdzie mowa bya wycznie
o ))obronie zgwaconej konstytucyi<( a nie byo wzmianki
o Litwie. W styczniu nastpnego 1829 weszo do zwi-
zku nieco osób cywilnych, ród nich ludzie przewanie
bez znaczenia, niektórzy materya bardzo lichy, jeden

natomiast czowiek niepospolity, gowa lotna, charakter

wty, Maurycy Mochnacki. W lutym ze strony zwiz-
kowców zwrócono si do Romana Sotyka z zapytaniem,

czy przedsiwzicie powstacze nie winnoby zosta
podjte w czasie trwajcej wojny tureckiej a ewentu-

alnie w czasie koronacyi; do tych obrad w nastpnych
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miesicach marcu i kwietniu wprowadzeni zostali nie-

którzy posowie, Maachowski Gustaw, Zwierkowski

i Trzciski, informowany te by Czartoryski; ostatecznie

myli tej zaniechano, rzecz puszczono w odwok. Po-

dobny rezultat negatywny wyday analogiczne rokowa-

nia prowadzone w czasie Sejmu 1830. Szcztki Towa-
rzystwa Patryotycznego byy bez decyzyi, zarodek

zwizku podchorych by bez znaczenia, neutrahzo-

wano si wzajemnie.

Konstanty by z Mikoajem od pocztku w stosun-

kach zych i anormalnych, które odtd psuy si i pa-

czyy coraz bardziej. A kamieniem obrazy midzy
nimi dwoma bya sprawa polska wogóle a litewska

w szczególnoci. Konstanty, który w chwili objcia

rzdów przez Mikoaja mia dopiero lat 46, zapatrywa

si na swoje stanowisko w Warszawie i Wilnie jako

na przywilej doywotniego panowania nad Królestwem

i Litw, bdcy indemnizacy za cesy tronu rosyj-

skiego modszemu bratu; zarazem uwaa siebie ponie-

kd za dziedzica polsko-litewskich intencyi Aleksan-

dra. Mikoaj zrywa z jednem i drugiem pojciem,

zarówno w sferze ogólnopastwowej, jakote w woj-

skowej, gdzie szczególnie draliwym byCesarzewicz. Kon-

stanty z roku na rok coraz gbszem acz tajonem rozgory-

czeniem przejty dla Mikoaja, celowo eksponowany przez

niego na najostrzejsze kolizye z opini polsk w spra-

wie Sdu Sejmowego, wykonywa w tej sprawie z ca
bezwzgldnoci powierzon sobie funkcy represyjn

i odpaca si nawzajem, wzywajc do równej bez-

wzgldnoci cesarza; ale w gruncie podziela, cho urz-
downie potpia, gówne motywa ferowanego przez

Sd wyroku i w najgwatowniejszych przed Mikoajem
na Sd rekryminacyach jednak bra w obron prawdzi-

wego kierownika Sdu, Czartoryskiego (w pimie do

cesarza 2 czerwca 1828). Z Czartoryskim, dawniej przez
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siebie znienawidzonym najmocniej, w tym czasie (1827

—

1829) zbliy si osobicie i wszed w stosunki zaylsze.

Znienawidzi natomiast Nowosilcowa, uczynionego taj-

nym jego dozorc i prowokatorem przez Mikoaja.

Zarazem we wrogiej bezwzgldnie postawie stan
wzgldem pruskiej polityki Mikoaja, zicia Fryderyka-

Wilhelma III.; i wizionemu u Karmelitów Prdzjm-
skiemu nakaza poufnie (w lutym 1828) wygotowa
szczegóowy plan ))Wojny z Prusami«. By Konstanty

w gbi zadowolony z postawy opozycyjnej Sejmu 1830

i a z pewn nawet nieostronoci zadowolenia swego
nie umia utai. Czartoryski, zaprztniony przedewszy-

stkiem kapitaln spraw litewsk, uwzgldnia ewentu-

alno spoytkowania na rzecz kraju takiego stanu

rzeczy i takiego nastroju Cesarzewicza. Bra on rów-

nie na uwag, jako jeden z praktycznych punktów
wyjcia przedsiwzicia powstaczego, ))inicyatyw pa-

acow« (un mouuement de palais), t. j. wiodc do pa-

acu belwederskiego nie do ataku, lecz po przymusowe
(vi grata) oparcie, celem uycia Konstantego za tarcz
Rewolucyi naprzeciw Rosyi. Na taki obrót rzeczy Kon-

stanty w pewnej mierze byby przygotowany.

Tutaj przypada rewolucya francuska (27—29 lipca

1830), wygnanie z Francyi Bourbonów, wyniesienie Lu-
dwika-Filipa. Skoro pierwsza wiadomo o tych wy-
padkach przysza do Warszawy (6 sierpnia), wpyna
wnet na oywienie wegetujcego zwizku podchorych,
do którego wkrótce weszo przeszo 70 oficerów zaogi
warszawskiej. Równoczenie Mikoaj uoy wielk
akcy wojenn przeciw Francyi rewolucyjnej, celem
detronizacyi Ludwika-Fihpa i przywrócenia Bourbonów,
planowan przez niego przy udziale Prus, które spo-

dziewa si porwa za sob: do tej za akcyi w pierw-

szym rzdzie myla uy armii i skarbu Królestwa
Polskiego. Z tym zamiarem otworzy si w pimie do
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Konstantego (18 sierpnia) i tego dnia przez ministra

sekretarza stanu posa odezw poufn Lubeckiemu,

z poleceniem przygotowania funduszów na mobilizacy

i kampani. Konstanty odpisa cesarzowi (25 sierpnia),

owiadczajc si stanowczo przeciw wojnie; Lubecki,

ctio silnie zaniepokojony, ograniczy si do doniesienia

(3 wrzenia) o bdcych do dyspozycyi funduszach. Za-

razem Dybicz, przeznaczony na wodza naczelnego armii

polsko-rosyjskiej przeciw Francyi, wysany zosta (31

sierpnia) do Berlina, aby osobicie nacisn Fryderyka-

Wilhelma III. i narzuci plan kampanii wypracowany

przez ministra wojny Czemyszewa. Król pruski pragn
wszelkim sposobem unikn wojny, tem bardziej, e
tymczasem Austrya i AngHa uznay Ludwika-Filipa;

udzieli przeto Dybiczowi odpowiedzi wymijajcej, kon-

centrujc dla pozoru wojska nad Renem, a w najko-

potliwszem bdc pooeniu wobec naglcego zicia

Mikoaja. W takiej sytuacyi wiadomo o zamiarach

Mikoaja w pocztku wrzenia naraz z kilku róde
przenikna do wiadomoci zwizkowców warszawskich

obu odcieni i wywoaa ród nich oywion dziaalno,

obejmujc stopniowo coraz szersze krgi. Pomylano

o wodzach i zwrócono si do generaów Stanisawa Po-

tockiego i Józefa Chopickiego, lecz otrzymano odpo-

wied bd zimn bd wrcz odmown. Mimo to

oczywista konieczno uniknicia wymarszu armii, gó-

wnego narzdzia Rewolucyi — jak w 1794 konieczno

uniknicia redukcyi armii — decydowaa o konieczno-

ci wybuchu, który te wyznaczono na 20 (18) padzier-

nika. Lelewel wzi na siebie uwiadomi Litw, Maa-
chowski Juliusz — Galicy, Sotyk — Kraków, Adam
Gurowski — Poznaskie. Kadry zwizku napeniay si

szybko; niebawem Hczono w nim do 200 oficerów za-

ogi warszawskiej. W ostatniej jednak chwih, gdy sta-

nowisko mocarstw zachodnich zdawao si zapewnia
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utrzymanie pokoju, postanowiono raz jeszcze odoy
decyzy do wiosny przyszego roku. Wtem odnowione

wypadki rewolucyjne belgijskie (21 — 26 wrzenia)

ostrzejsze ni kiedykolwiek wywoay przesilenie, do-

starczajc Mikoajowi podanego casus belli. Dybicz,

w padzierniku ponownie wysany do Berlina z misy
jaknajmocniej naglc króla pruskiego, mia wprost

stamtd wróci do Warszawy dla objcia naczelnego

dowództwa; Mikoaj w pimie do Dybicza do Berlina

(13 listopada) oznacza ostateczny termin wymarszu
na kampani francusk dla armii polskiej i Oddziel-

nego Korpusu Litewskiego w pierwszej linii (na 22 gru-

dnia). Wiadomo o tych najpoufniejszych decyzyach,

niezmiernie kopothwych dla Prus, bo forsujcych je

wbrew ich woli do wojny, znowu przedostaa si na-

tychmiast do Warszawy, skd niezwocznie (27 listopada)

ulotni si Nowosilcow a dokd zjecha Czartoryski.

Na zebraniu u Lelewela (21 listopada) stwierdzon zo-

staa nago pooenia i uznan niemono duszej
odwoki. W koach, idcych od byego Towarzystwa
Patryotycznego, zamierzano kierownictwo akcyi woj-
skowej powierzy Machnickiemu; w kole zwizku pod-
chorych natomiast postanowiono dziaa na wasn
rk. Termin ostateczny wybuchu wyznaczono na
29 Hstopada 1830.

Tak wystrzelia Rewolucya listopadowa: od jej

wyników zawisy losy nietylko Królestwa, tego serca

narodu, lecz wszystkiej Polski.

-e>-<g£>o-
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(Str. 50). Projekt konstytucyi rosyjskiej. Uja-

wniony podczas Rewolucyi listopadowej wedle tekstu francu-

skiego, znalezionego w Warszawie w papierach Nowosilcowa
[pierwodruk Varsovie, (30 juillet) 1831; por. Portfolio, V], ten

doniosy akt ostatniemi czasy by przedmiotem bada szczegóo-

wych; ogoszony zosta tekst autentyczny rosyjski [przez Szyl-

deca IV; por. Hist. Ztschr., LXXII—III], oraz francuski wraz
z czci materyau redakcyjnego [La Charte Constit. de TEmp.
de Russie, Beri., 1903], w celach naukowo-politycznych wydobytj^

bezporednio z odpowiedniego dziau petersburskiego Archiwum
Pastwa (Razr. III, Nr 25). Jednak jeszcze ta ostatnia najnowsza
publikacya okazuje si niekompletn: a mianowicie w innym
dziale tego Archiwum (XII, Nr 269) trafilimy na nowe, zarzu-

cone tu ród papierów konstytucyjnych Królestwa Polskiego,

przyczjnki redakcyjne do niniejszego projektu konstytucyi ro-

syjskiej. Ogaszany std poniszy projekt manifestu nadawczego
podwójnie jest interesujcy: oznacza on jeden jeszcze krok przy-

gotowawczy ze strony Aleksandra w sprawie konstytucyi rosyj-

skiej, a zarazem okazuje dowodnie, z jak ostronoci cesarz

przystpowa do tej wielkiej reformy, któr nieinaczej myla
zaaplikowa swemu narodowi, jak pod pozorem, i wnie wpro-
wadza adnej inowacyi ani zmiany w pastwie«:

*) Nie mogc przytoczy tej ksiki posiadanym nazbyt rozlegym apa-
ratem dowodowym, który na innem stosowniej szem miejscu zostanie wyo-
ony, wypisujemy std jedynie sposobem przykadu, celem postawienia czy-
telnika w bezporedni z nowemi ródami styczno, par pomniejszycli
przyczynków.
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Essai d'inrodnction pour la Charte [1820].

))La Charte Constitutionnelle qu'il Nous plait de donner
k Nos bien aimes et fideles sujets, n'apporte point d'innovation

ni de changement dans TEtat. Elle est basee sur nos institutions,

elle les reunit, elle en developpe les principes, elle les met en
action et elle offre les moyens de constituer Tordre et Tharmonie
dans les diverses branches de Tadministration.

II etait juste que le Senat obtint des attributions plus emi-
nentes. II participe au pouYoir legislatif que nous exercons; ii

compose la Chambre haute dans les Dietes; ii statu sur la va-
lidite des elections; ii regle les difficultes sur la formation des
listes civiques de la noblesse et du tiers etat; ii entre dans la

composition de la Haute Cour suprem de justice de notre Em-
pire; ii siege dans les cours supremes de justice des Lieutenan-
ces; et ii statu sur la mis en jugement des grands fonctionnai-

res de TEtat.

Le Conseil d'Etat de TEmpire se divise en Assemblee Ge-
nerale, et en Conseil d'Administration, ou Comite dirigeant des
ministres. Le reglement de 1789 est maintenu. Le Conseil en con-
serYC les attributions. II lui en est defere de nouYelles sous les

rapports legislatifs et administratifs. II statu sur la mis en ju-

gement des fonctionnaires de Tadministration.

Les Ministeres sont conserYes et le reglement du 29 juin

1811 est maintenu.

La diYision territoriale de TEmpire est conserYe, sauf

quelques modificaties que Nous aYons juge necessaires.

Pour accelerer Taction du GouYcrnement, le territoire de
TEmpire est diYise en Lieutenances; chacune d'elles est compo-
see d'un nombre determine de gouvernements. II y est consti-

tue un Lieutenant et un Conseil qui regissent et administrent les

affaires publiques. Le Conseil se diYise en Conseil d'Administra-
tion et en Assemblee Generale. Le Conseil d'Administration est

permanent. L'Assemblee Generale n'est pas permanente, elle se

reunit sur couYocation expresse, ou a repoque des elections. Ses
attributions offrent une garantie contr les abus Tadministration,

et les comptes qui lui seront rendus Nous en procureront la

connaissance ainsi que les moyens d'y remedier. Elle statu sur
la mis en jugement des fonctionnaires inferieurs de Tadmini-
stration.

Les administrations de gouvernement n'eprouvent pas d'in-

noYation, mais de simples modifications, qui tendent a en perfe-

ctionner la marche. Les gouYernements ciYils et les regences
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sont maintenus. Mais chaue administration de gouvernement se

divise en deux sections principales: Tune administrathe, Tautre

financiere. La premier section, presidee par le gouverneur civil,

compose la regence. La seconde, presidee par le vice-gouverneur

compose la chambre des finances. La necessite de tracer une
ligne de demarcation positive entre les pouvoirs judiciaires et

ceux administratifs Nous a determine a distraire les attributions

des regences par Tart. 97 du titre V du reglement sur les admi-

nistrations de gouvernement.

A Tegard des districts, comme rexperience a deraontre que

les capitaines-sprawnicks ne pouvaient que difficilement suffire

k la multiplicite de leurs attributions, ee qui a donn lieu a beau-

coup d'abus et de reclaraations, Nous avons cru, pour les faire

cesser, devoir constituer dans chaue district une autorite ad-

minislrative sous le titre de regence. Son organisation aura sur-

tout pour objet de garantir les administres de toute mesure
oppressive ou arbitraire.

Les districts se divisent en cantons. La se trouve encore

constitue un centr administratif, charge de communiuer avec

les baillis ou maires des bourgs et villages qui forment le der-

nier chainon de Tadministration.

A Tegard des mairies ou magistrats des villes, Tordonnance

qui les concerne sera maintenne dans toutes les dispositions qui

pourront se concilier avec les principes de la Charte, ce qui sera

determine par les Statuts Organiques.

Nous avons constitue une Representation Nationale; elle

consiste dans une Diet, qui se divise en Diet Generale qui se

reunira tous les cinq ans et en Dietes de Lieutenance qui se reu-

niront tous les trois ans. La representation a pour objet de faire

participer nos bien-aimes et tres fidles sujets a rexercice des

droits politiques, de les faire concourir a la formation des lois

et de leur faire partager avec Nous le poids de Tadministration

publique.

Cest par les Dietes que Nous esperons acquerir des con-

naissances exactes sur les besoins des diverses classes de Nos
sujets, sur les vices de Tadministration, sur les moyens d'y re-

medicr, sur les abus d'autorite ou les atteintes portes aux prin-

cipes constitutifs et aux lois. Cest par les Dietes que se main-
tiendra Tharmonie la plus parfaite entre TAutorite Suprem et

la concorde s'etablira entre les autorites publiques et les ad-

ministres.

Sous les rapports liberaux Nous accordons k Nos bien-ai-

OBfA—fOlMA, 12
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ms et tres fideles sujets tous les avantages qu'iLs peuvent rai-

sonnablement pretendre. Leur personne, leur liberte civile, leur

independance sociale, sont garanties de toute mesure oppressive

ou arbitraire. Leur propriete est assuree. La loi protege egalement

toutes les classes de TEtat. Enfin la liberte de la presse est introduite,

sauf les modirications necessaires pour en reprimer les abus.

La Charte Constitutionnelle sera developpee par des Statuts

Organiues ou reglemens speciaux. Cest par eux que Nous esp-
rons consolider ce monument de Notre bienveillance, faire

rapplication des principes et perfectionner autant que possible

Forganisation de Notre Empire dans les diverses branches de

Tadministration publiue.

Puisse la Providence, en secondant Nos vues, inspirer con-

stamment aux autorites et aux fonctionnaires publics Tamour du
bien, de Tordre, de la justice et du desinteressement. Puisse-t-elle

inspirer a Nos bien aimes et tres fideles sujets Tamour de Dieu

et de notre sainte religion orthodoxe-grecque. Puisse-t-elle leur

inspirer encore la fidelite et Tattachement envers leur Souverain,

le respect des lois, la soumission et Tobeissance envers les auto-

rites publiques et leurs superieurs, et Tunion et la concorde entr'eux.

Alors Notre Empire deviendra le plus florissant du monde«.
(Str. 63 sq.) Kongres Wiedeski. L Pogldy opozycyi

kongresowej w sprawie polskiej, sformuowane szczegóowo w nie-

przyjaznem Memorandum Castlereagha 12 padziernika 1814, zo-

stay równoczenie poparte przez jednego z najzacitszych i naj-

wpywowszych przeciwników Polski na Kongresie, znakomitego
statyst niemieckiego, barona Steina. Ogaszamy poniej odpowie-
dni, nieznany dotychczas [ani Pertzowi ani jeszcze Lehmannowi,
Stein, III., Leipz., 1905] memorya Steina*): Stein do Aleksandra I,

Yienne, le 12 d'octobre 1814: »Sire, Si meme V. M. I. desapprouverait

ma hardiesse de Lui parler sur les aff"aires de la Pologne, EUe ne me-
connaitra certainement point dans cette demarche les motifs qui

m'engagent k le faire, monrespectueuxdevouementetmaconfiance
illimitee dans Son amour pour la verite. Daignez, Sire, d'agreer

rhommage de la soumission profonde avec laquelle j'ai Thonneur

*) Do tego nowego memoryau Steina widocznie odnosz si niezro-

zumiae dotychczas wzmianki w Tagebuch Steina, Hist. Ztschr., LX: »16 (?= 141

Oktober... Der Kaiser hat ...mit ihm [Czartoryski] aucli vora Inhalte meines
Briefes gesprochen. Czartoryski kounte seinen Unmuth gegen mich nicht ver-

bergen... 19 Oktober... [sowa Aleksandra do Steina] Vous ra'avez ecrit sur la Po-
logne; pouruoi vous, qui montrez des idees si liberales dans toutes les occa-

sioas, en avez-vous propose de si difFerentes dans celle-ci?«.
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d'etre de V. M. I. le tres humble et tres obeissant serviteur Gh.

de Stein«.

[Aneks]. ))La Russie demande: a une frontiere en Pologne,

menacante pour TAutriche et la Prusse; b Tassentiment de ses

allies pour une constitution de la Pologne.

La frontiere depuis Thorn par Kalisch sur Cracovie est

aggressive contr TAntriche et la Prusse, elle etablit de plus vis-

a-vis de celle-ci une ligne, qui form des angles saillants dans la

Prusse occidentale, si irreguliere qu'elle entrave meme en temps
de paix toute mesure administrative.

Une constitution qui reunit toute la Pologne russe sous le

nom de Rojaume dans un corps poitiue et la change dans un
etat uni k cet empire, detruit Tunite interieure du Gouvernement,
embarrasse sa marche, entretient dans les Polonais russes une
disposition a retablir leur independance, et dans ceux, qui reste-

raient aux autres Puissances, un principe de fermentation et une
tendance a se detacher. Cet etat de choses contient donc les ele-

ments de desunion entre la Russie gouvernee comme monarchie
pure et la Pologne constitutionnelle: la premier trouYera dans
cette difFerence un motif de jalousie, elle sera toujours disposee

a substituer k Tunion Tincorporation; la derniere sera inquiete

sur la conservation de ses droits, et son inquietude prendra le

caractere seditieux de la nation; a Tunion succedera un systeme
envahissant progressif, et en dernier resultat, apres de nouvelles

secousses, ou Tassujettissement ou la separation.

Une telle situation est contraire a Tinteret genera de TEu-
rope qui a besoin de paix, aux vues genereuses et nobles de
S. M. TEmpereur, au vrai sens des engagements qu' II a contractes

avec ses allis. Ce Souverain n'a qu'un but dans le plan qu II

a adopte, celui d'assurer le bonheur des Polonais, la tranquillite

de TEurope: ses motifs sont les plus bienfaisants et purs. 11 ne
reste donc, qu'en Youlant revenir a des principes de justice en
faveur des Polonais leses, on ne s'en eloigne dans d'autres rap-

ports de politique et de morale bien plus importants.

Qu'on accorde aux Polonais russes des institutions politi-

ques qui leur assurent une participation a Tadministration inte-

rieure, qui les garantissent de Toppression, des fausses mesures,
qui entretiennent Tesprit public et offrent une occupation a leur

actiyite. L'etablissement d'E tats provinciaux dans chaque
proYince polonaise garantirait aux Polonais la liberte de leurs

personnes, de leurs proprietes, une part au gouvernement inte-

rieur et par la le moyen de developper leurs facultes morales et

12*
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intellectuelles. S'ils n'obtiennent point les avantages d'une con-

stitution generale, ils doivent en porter le sacrifice aux grands

interets de TEurope, a la reconnaissance envers les allies libera-

teurs, a la part coupable*) qu'ils ont pris eux-mcmes a leur

dissolution par trois siecles*) d'anarchie, par la c o r r u p-

t i o n*) de leurs Grands, Toppression des classes*) inferieu-

res de la societe. Qu'ils se rappellent le mot d'un de leurs plus

grands Rois, Etienne Batory, qui leur disait au seizieme siecle:

»Polonais, vous ne devez votre conservation ni a vos lois, vous

ne les connaissez point; ni a votre gouvernement, vous ne cessez

de lui desobeir: vous la devez au hasard«.

Ce hasard, ou pour niieux dire, cette Providence, ils Tont

lassee; elle a permis qu'ils aj^ent et assujetlis. Tous les elements

qui doivent former le caractere de la liberte, purete des moeurs,

respect pour Thomme, raison calme et lumieres, toutes les insti-

tutions qui doivent servir de base a une constitution, tiers-etat,

institutionsmunicipaleSjCommunales, manquent a cette nation. Tout
fait craindre, qu'en lui accordant une liberte, pour laquelle elle

n'est ni ólevee, ni preparee, elle n'obtienne un don funeste pour

elle, pour ses voisins, et pour la nation a laquelle elle doit re-

ster unie. Yienne, le 12 d'octobre 1814«.

II. W odpowiedzi na wspomnione Memorandum Castlereagha,

12 padziernika, udzielon zostaa przez Aleksandra, 30 padzier-

nika 1814, szczegóowa Reponse, napisana przez Czartoryskiego,

wielokrotnie drukowana; prócz tego jednak zredagowany zosta

równie przez Czartoryskiego, imieniem Aleksandra, Dodatek do
Odpowiedzi, którego brak w odnonych publikacyach (Angeberga,

Capefigua itd.); ogaszajc go poniej, zaznaczamy, e mnóstwo
pierwszorzdnych materyaów do sprawy polskiej na Kongresie

spoczjwa jeszcze w rkopisie w Archiwach petersburskiem i wie-

deskiem w dziale Pologne: -oSupplement d. la Reponse au Me-

morandum anglais (du 30 octobre 1814): Quoique les determina-

tions, que S. M. TEmpereur de toutes les Russies peut avoir pri-

ses sur un nouvel ordre de choses a etablir dans les provinces

polonaises, rentrent dans la categorie de la politique interieure

dont S. M. n'est comptable a personne, neanmoins, ayant deja

consenti a en declarer les motifs, Elle a cru utile qu'on les pre-

cise dans ce Supplement d'une manier moins generale et qu'on

revienne avec plus de details sur des points qui n'ont t que
touches dant la premier Reponse au Memorandum:

*) [Podkrelone w ms.
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1. S, M. I. ne veut plus laisser dans les Polonais meconten-

tesun foyer de trouble et de commotion, dont quelque Puissance

Yoisine ou eloignee pourrait faire usage a la premier guerre; et

EUe ne balance pas d'avouer qu'il Lui serait impossible de croire

a la sincerite de ceux, qui dans cette occasion soutiendi-aient

Topposition, dont le signal a ete donnee et qu'on serait reduit

d'expliquer par la supposition, qu'il existe une Yolonte positive

de conserver, dans les afTaires mai terminees de la Pologne, un
instrument toujours prt a employer contr la Russie.

2. L'Empereur desire etre tranquille sur cette partie de ses

frontieres dont la seule etendue est deja assez desavantageuse,

et qui presenterait toujours un cóte faible, si elle n'etait pas gar-

dee par le devouement inebranlable des habitants. L'histoire du
passe et la situation geographique et morale de la Pologne, qui

n'a pas changee, concourent k donner une conviction profonde et

a imposer mcme le de\oir a S. M. I. d'agir d'apres ces considerations,

dont la purete est d'autant moins k suspecter, qu'elles n'ont d'autre

tendance que d'assurer ajamaisala Russie une barriere defensive.

3. S. M. I. ne pouvant renoncer aux acquisitions qui Lui sont

dues comme dedommagement equitable, dedommagement qui ne
repond meme nulleraent ni a la grandeur de Ses pertes, ni a Tim-

portance des services qu'Elle a rendus a TEurope, ni a la pro-

portion des acquisitions qui rpviennent aux autres allies. Son in-

tention serait de donner a ce nouvel agrandissement une form
et un mod qui servit a tranquilliser ses Yoisins et TEurope et

qui presentat en soi-meme des elements assures de calme et de
bonheur tant pour le peuple soumis, que pour tout le Nord. II

est en efFet impossible de trouver une manier plus propre a con-

cilier tous les interets et toutes les considerations.

4. En meditant sur les moyens d'assurer la tranquillite im-

perturbable de Ses Etats, TEmpereur ne pouvait pas oublier que
TEurope n'est pas encore guerie de la funeste maladie morale
qui a failli naguere de porter un coup mortel a Tordre social

des peuples. II est instant d'employer des precautions efficaces, qui

puissent arreter les progres ulteriem*s du mai et en garantir au moins
les contrees du Nord. De la nait un motif de plus de pacifier morale-

ment la Pologne et d'en ecarter tout levain, tout germe, qui pourrait

accueillir et faire propager la plus dangereuse des contagions.

5. Apres avoir cherche ce qu'exigeait le soin d'assurer la

tranquillite et de renforcer la frontiere de TEmpire de toutes les

Russies, la pensee de S. M. I. devait naturellement se tourner vers

les grands principes proclames par la coalition en face de TUni-
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vers, principes dont le maintien peut seul amener et consolider

la reform tant desiree de Tordre politiue et mora des socie-

ts. L'Empereur etait viveraent penetre de la necessite de con-

tribuer, autant qu'il est possible de Sa part, a ce que ces princi-

pes ne soient pas dementis par des faits a une epoue aussi de-

cisiye pour Thumanite. Dirigee par ces principes, S. M. I. a cru,

qu'il serait juste et convenable de deferer a la voix de la classe

respectable des gens de bien du public europeen; aux voeux
ardents de toute une nation, manifestes par tant d'energie et de
perseverance; aux petitions iunombrables qui de toutes les par-

ties du Duche de Varsovie ne cessent d'arriver a Son Tróne et

dans lesuelles ce peuple depose ses destinees entre les mains
de TEmpereur; enfin au droit toujours sacre, acuis par de si

longs malheurs, par tant de cruelles vicissitudes qui ont fait

expier a la nation tout ce qu'on pouvait lui reprocher. II est

penible de voir, que Tauteur du Memorandum n'a pas pu imagi-

ner d'autre moyen de rendre la nation polonaise au bonheur,
qu'en indiquant de loin un plan, qui sous tous les rapports est

dorenavant impossible k realiser, parce qu'il necessiterait des mu-
tations dans le reste d'Europe; qu'aucune des Puissances du pre-

mier rang ne pensera serieusement a revenir a Tetat de choses

qui existait avant l'aneantissement du Royaume de Pologne; et

que le cabinet britannique lui meme serait sans doute un des

premiers a y trouver des difficultes insurmontables. A parler

vrai, ii y a quelque chose de tres dur dans cette manier de s'in-

teresser au malheur de quelqu'un, lorsqu'on ne presente d'une part

que des remedes d'ostentation absolument inapplicables, tandis

que Ton s'obstine de Tautre a empecher Teraploi de ceux, dont
Teffet serait prompt et assure, quoique dans des proportions plus

modestes. Loin d'iraiter une telle conduite, la pensee de S. M. I.

a saisi ce qui dans la position actuelle des choses etait imme-
diatement praticable et EUe en a fait TouYerture comrae d'une

determination particulierement calculee a concilier tous les inte-

rets et qui ne pouvait en offenser aucun...«

(Str. 83). Wocianie. Na niepomylne pooenie wo-
ciastwa duo wiata rzucia obszerna ankieta, przeprowadzona
systematycznie po wszystkich departamentach b. Ksistwa War-
szawskiego, z inicyatywy Czartoryskiego (28 sierpnia 1814), we-
dug opracowanego przez Horodyskiego, rozesanego przez Lu-
beckiego kwestyonaryusza (15 wrzenia 1814), na który napyny
liczne odpowiedzi z caego kraju w kocu 1814 i pocztku 1815.

Aczkolwiek ta ankieta odnosi si do dob}' genet3'cznej Królestwa,
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posiada ona jednak znaczenie dla caej doby nastpnej, podczas

której nie zaszy wszak adne gbsze zmiany w pooeniu lu-

dnoci wociaskiej. Z ogromnego tego materyau wyjmujemy
narazie jeden gos ostrzegawczj, w swoim pesymizmie lokalnym

moe nieco jednostronny (zwaszcza nazbj^t bezwzgldne pot-
pienie, przez przedstawiciela duchowiestwa, gospodarki publi-

cznej w dawnych poduchownych dobrach narodowych wyma-
gaoby rektyfikacyi), lecz niewtpliwie szczery i prawdomówn}',

a szczególnie ciekawy, bo najbardziej do samego ludu zbliony:

Odpowied na punka w materyi wocian
przez ksidza plebana Ladach:

))Polepsz5' byt teraniejszy wocian bez najmniejszego

ublienia prawom wacicieli, jeeli tu maj si rozumie ich

prawa arbitralne, niech sobie w tym przedmiocie nikt nie zadaje

pracy, jest to rzecz do pogodzenia tak niepodobna jak poczenie
ognia z wod... Mieszkajc na wsi lat 20, byem wiadkiem ró-

nych z wocianami wydarze, a uprawiajc kawa ziemi obok
chopka, znalazem sposobno zebrania niektórych uwag nad
przyczyn jego ndzy. Ponisza odpowied w materyi wydobycia
wocian z teraniejszego stanu w krótkim je wystawi rysie:

Wolno teraniejsza wocian, prawem 1807 r. spisana,

niechby pozostaa dla nich jak drogi upominek za tyle cierpie

w ostatnich latach poniesionych, jak chlubne wieku XIX. pitno.

Nie jest ono przyczyn próniactwa ani opuszczania gospodarstw
wociaskich; znam inne z dowiadczenia a te s: a) szczupo lub

podo gruntów i k; b) nieproporcyonalna do nich przywi-
zana paszczyzna; c) brak pastwiska i opau; d) ze si obcho-

dzenie waciciela lub dzierawca' z wocianinem. Nakoniec oko-

licznoci wojny.

W obwodzie mojej parafii mam tych przyczyn wzory, znam
wiosk w dobrych pooon gruntach, gdzie wocianin ma wy-
siewu od 5 do 6 korcj' miary warszawskiej oziminy; wszystkie

trzy pola s równe; z tego odbywa paszczyzny w tydzie dni

staych 6, niestaych za czyli tak zwanych darmochów bez
okrelenia. W czasie popaty zboa znajdowa on jakikolwiek

sposób utrzymania si, lecz za znieniem ceny musia zosta e-
brakiem. Nadto waciciel, chcc swoj odebra ekonomi, ode-
bra wocianom ki. Tak wic, przy szczupym wysiewie, bez
opau i siana, ilo gospodarzy od 12 zostaa zredukowan do 4.

Sam byem wiadkiem, jak przywizany rolnik do ojczystego
gniazda da tylko maego powikszenia gruntu w zamian ki
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odebranej; tymczasem, nic nie z}'skawszj% musia poegna si
z rol nieraz zami swemi skrapian...

Do oznaczenia iloci gruntu potrzebnego dla jednego go-

spodarza, tudzie oznaczenia powinnoci paszczynianych przy-

wizanych do tego gruntu, niech mi bdzie wolno umieci tu

wzór 2 wocian znanych.

Wojciech posiada gruntu dobrego morgów chemiskichw ka-

dem polu 10, ogrodów morgi 1, siana smunego sprzta wozów
parokonnych 6, Pooenie jego osady jest w niezych pastwiskach

i ma mierny opa ze zbieranego drzewa w lesie dominikalnym.

Paci rocznego czynszu od dworu zp. 200, odbywa 2 drogi

10 milowe z ciarem 6 korcy yta lub paci za nie zp. 36.

Robi w niwa kos dni 4, sierpem dni 4, grabiami dni 4, lub

paci za wszystkie zp. 18. Daje kaponów 4, gsi 2, jaj mdli 2,

lub paci zp. 9, na stróa dworskiego skada zp. 5 i yta garn-

cy 8. Podatki skarbowe i furaowe wraz z gmin. Nakoniec ko-

cioowi parafialnemu daje yta korzec 1 i tyle owsa.

Jakób mieszka w pobliszej wiosce, taki sam ma ogród,t sam
ilo i dobro gruntu, sprzta tyle siana co pierwszy, ale zamiast

czynszu robi w tj godniu 6 dni paszczyzn}'. Wojciech wytrzyma
ciosy wojny, Jakób zupenie upad. Wszedem zdjty ciekawoci
w rozpoznanie tak wielkiej midzy tymi dwoma wocianami
rónicy. Wojciech wyzna w szczeroci,e jego stan jest dos} smu-

tny, chocia go za pierwszym rzutem oka nierozpozna. wByem
przjmuszonyw, rzek mi, wzacign znacznj'^ dug na utrzymanie

mego gospodarstwa, w ostatnich 2 latach straciem owce, podupad-

em w inwentarzu, spodziewam si jednak wynij z dugu i przyj
do chleba, bjleby Pan Bóg wróci nam pokój. Rola moja, po go-

spodarsku sprawiona, nie zwyka pracy zawodzi*. Pokrzepiwszy

jego nadzieje udaem si do Jakóba. Tam jeszcze przed drzwiami

spotkaem znamiona okropnej ndzy, a na moje zapytanie ode-

braem pene zorzecze odpowiedzi. ))le czynicie, Jakóbie«, ode-

zwaem si do niego tonem zaufania, szorzeczenia nie przynosz
ulgi stroskanemu sercu. Wierz, e stan wasz biedn}, ale nie jest

on te z wasnej waszej przyczyny? Moe czasem zabawiacie si
nadto dugo w karczmie, a co si przeda na targu, to si tam
stopi((. ))To jest wiadomo WPanu, em niedawno chorowa a na-

wet w chorobie nie miaem na kwart piwa«. P. ))Zapewne ona
wasza jest nierzdn gospodyni?« O. »Gdyby nie jej zabiegi by-
bym skona w chorobie*. P. wMoe te kiedy cignlicie rk
do cudzego, a mimo kary niebios krzywdziciel, spuszczajc si
na cudze, zapomina o wasnem?« O. wNikomu w yciu nic nie
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wziem«. P. ))Jak si wam rodzi w polu?« O. ))le<(. P. ))Dlacze-

go? Macie zapewne niepiln lub nieumiejtn czelad«. O. ))Moja

czelad jest zawsze na paskiem lub podwodzie; nawet nie wiem
jaka jest, bo jej nie widz jeno przy misie«. P. »\Viele chowa-
cie czeladzi?« O. wParobka redniaka z dziewk«. P. ))To wszystko

twoje chodzi na zacig? Wszak tylko robicie 6 dni w tygodniu?*

0. »Mociksie plebanie, WPan nie znasz widz naszych powinnoci.
Sze dni nibyto robi mamy w tydzie, ale to si rozumie wszyscy
co dzie z jednej chaup3\ Ja t rzecz zaraz WPanu wytómacz.
Orka jednej morgi, jak mi powiadaj starsi gospodarze i jak jest

zaraz w wsi ssiedzkiej, bya rachowana za 2 dni paszczyzny,
ale jaki niepoczciwy ekonom doradzi naszemu panu, aby go-

spodarz ora tylko V» morgi, bo lepiej zorze. Usucha go na na-

sze nieszczcie pan i to ju weszo w zwyczaj. Dalej pomierzono
staja na du wicej ni 50 prtów, a na szerz, kiedy wodarz
mierzy sze prtów, uywa laski 9 okciowej. Tak tedy trzeba

ora codzie dobr morg i cay tydzie, co ucz^^ni podug zwy-
czajnej rachuby dni 12. Ale to nie koniec naszego ciaru. Mamy
darmochy, które nas najbardziej niszcz. Jecha w drog mil
1, 2, 3, a czasem 5; sadzi, obsjpjwa, ple i wjbiera ziemniaki.

Sadzi, ple, ugina, sieka lub kraja kapust; wybra len, otrze
i wszystek, choby go byo i jaknajwicej, oprz; wybija olej,

na który dostaniesz czstokro sam polad — musimy jednak
pewny z niego oleju wyda wymiar. Robi kasz, pacc myna-
rzowi paskiemu z wasnej kieszeni za jej zmielenie. Obiera
chmiel, pasa trzod dworsk i utrzymywa stróa nocnego
i dziennego dla wygody dworu. Zwozi materyay do fabryki.

W niwa co tydzie toki, póki tylko ostatni snopek jest w polu.

Dodaj do tego pan nasze teraniejsze daniny, podwody, furae,
któ na tym kawaku ziemi wydoa? Nie mona w czasie roli

uprawi, wczenie zasia, w przyzwoitym czasie z pola sprztn,
a tak coraz gorzej w polu, mniej w stodole, koniecznie trzeba

zniszcze!* Staraem si biednego wocianina lepszemi pocieszy
czasy, lecz napróno, rozpacz tam ju wzia gór.

W tych dwóch tak sprzecznych z sob obrazach, kto nie

widzi ucienia nad mono i siy w ostatnim? Trzeba wic po-

oy granice arbitralnym kadego waciciela ustawom a zao-y jedn niewzruszon zasad dla wszystkich jednego narodu
wocian. Przywiedzionj' rolnik osadzony na czynszu mógby su-y za niejaki wzór tej zasady. Ma on wymierzony grunt,k
i ogród, okrelon ich ilo i dobro, wyszczególnione nad czynsz
powinnoci i obok nich pooon cen. Prawda, e wocianie
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przy dzisiejszem ich zniszczeniu nie byliby wolni opaca czyn-

szu, a z drugiej strony waciciel, pozbawiony paszczyzny, nie

mógbj' w aden sposób obrobi bez niej swych ogromnych fol-

warków. Dogadzajc stronom obydwom, zostawi wocianina
przy okrelonej paszczynie, i tak: Wocianin N. ma gruntu

dobrego morgów chemiskich w kadem polu 10. "Wysiewa na

nim pszenicy korcy 5, yta tj^le, ogrodu morgi 1, siana smunego
sprzta wozów parokonnych 6. Ma dostateczne pastwisko i mierny

opa z zbieraniny. Z takowej osady poómy rocznego czynszu

dla waciciela zp. 400, podatku skarbowego zp. 20. Lecz wo-
cianin N., nie mogc w tych czasach zapaci tak znacznego

czjnszu w gotowinie, zapaci go robocizn. Bdzie ora morgów
chemiskich 50, jednak nie wicej w jednym tygodniu jak morgów 3;

rachujc ork kadej morgi z. 4, uczj^ni zp. 200. Odbdzie z kos,
cepami, sierpem, grabiami w komput dni 100, jednak nie wicej
w tj^godniu jednym jak dni 4; rachujc dzie kady a zp. 1 gr. 6 =
120 zp. Odbdziedróg dziesicioro- a najdalej 12-milowych 5, z ci-
arem 5 korcj' pszenicy lub 6 yta, jednak nie w czasie roztopów

i dróg zych; rachujc drog jedn a zp. 12, uczyni zp. 60. Oprz-
dzie kdzieli grubej sztuk 1, cienkiej sztuk 3, lub za nie robi

dni rcznych 5, co uczyni zp. 6. Odda do dworu kaponów 4, gsi 2,

jajec mdli 4, lub odrobi za nie rczn dni 8; uczjni zp. 10. Na
stróa dworskiego zapaci zp. 4. Otó wocianin zapaci pa-
szczyzn czynszu wacicielowi zp. 400. Poómy, e ten wocia-
nin nie ma wasnej ale dworsk zaog i, jak bywa powszechnie,

w takowym razie bdc ona niemierteln, wypada j zreduko-

wa na kapita, z którego % po 5 od 100 winien bdzie wocia-
nin wyrobi paszczyzn podug ustanowionej ceny. Gdyby usta-

nowiono powszechn ustaw paszczyzn nie upraw waciciela
folwarku, a chcc oraz zaoy fundament dla wocian do naby-

cia gruntu prawem wasnoci monabj^ ustanowi zaraz cen
osady, wzgldn do rocznego czynszu wiecznemi czasy opaca
si majcego, i zachca wocian do dobrowolnego i czstkowego
jej paszcz3'zn wypacania. Rachunki std wynike byyby co-

rocznie przez Sd wiejski zweryfikowane, w ksigi waciciela

i wocianina, na to umylnie sporzdzone, wpisane. Pierwsze

uanta obracayby si na zapacenie zaogów a nastpne zbiera-

yby si na zapacenie gruntów. Ksigi takowych rachunków
musiayby wchodzi w tranzakcyi przedanej wniosek, dla zain-

formowania nowego waciciela o stosunkach, midzy byym wa-
cicielem a wocianinem zaszych.

Co do budynków gospodarczych, to powszechnie s raizer-
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nemi lepiankami, imienia nawet budynku niewarte, s one nieza-

przeczon pana wasnoci, lecz obrachowawszy cile, pan na

tej wasnoci jest zawsze stratny. Wiemy z dowiadczenia, e,
osadziwszy wocianina w nowym i porzdnym domu, w lat kil-

kanacie ju jest pustk; zawsze on jest obcym, chocia wród
swojej siedzib}% mieszkacem i spoglda na ni jak na taras, rk
przemocy dla niego wzniesion3\ Przywiedziony wzór wocianina
na gruncie dobrym, przy dostatecznych pastwiskach, kach i po-

trzebnym opale, nie mógby by wszdzie uyty. Temu na niczem

nie zbywa i posiada rol wydajc w zysku ziarn od 8 do 10.

Mao jest z takiemi korzyciami wiosek: jedne maj grunta do-

bre ale zbywa w nich na kach; otó, nagradzajc niedostatki

siana, wypadaoby przyda w kadem polu po mordze chemiskiej
gruntu i wskaza wocianinowi równ korzy z ki sztucznej,

nadgradzajcej obficie jego prac. Drugie, przy tej samej dobroci

gruntu, pooone w polach, nie maj opau a czasem pastwisk.

Pozbawiony rolnik tych dwóch korzyci obszerniejsz na ich zast-

pienie powinien mie stodo. Inne obfituj w ki, pastwiska,

lasy, ale grunt albo jest mierny, albo zupenie pody. Gdzie je-

szcze zbywa na trzech poprzednich artykuach, a grunt do tego ni-

kczemny, ju tam cae ycie rolnik musi i w zapasy z ndz.
Samo tylko dziedzictwo, za ma nabyte cen lub darowane
z miern opat czynszu, moeby obudzio w nim przemys za-

graniczny. Z tych uwag atwo daoby si uoy tabel, wiele

mógby zapaci wocianin czynszu lub go wyrobi paszczjzn,
trzymajc si zasady sprztu, który jest najlepsz3'm dobrego,

miernego lub podego gruntu wiadkiem. ki take naley roz-

róni na smune, rzeczne, botne i kwane, nie zapominajc
o dobroci pastwisk, z których nabia i przychówek inwentarza

znaczn dla wocianina przynosi korzy. Cokolwiek Rzd naj-

wyszy dla polepszenia wocian przedsiwemie, okrelenie pa-
szczjzny i jej sprawiedliwa cena s nieodzownie potrzebne. Do-
td praca wocianina nie miaa ani wartoci ani granic, i to jest

prawdziwem ródem jego nierzdu i opuszczenia si. Jeeliby
usiowania Rzdu nie mogy wynale tak prdko rodków ogól-

nych poprawienia stanu teraniejszego wocian, s w jego rku
szczególne: niech zacznie od urzdzenia wocian w dobrach na-

rodowych, a korzyci dla kraju znajdzie widoczne. Dobra naro-

dowe s dzi tak spustoszone, e lasj' im przylege ju na ich

wybudowanie nie wj starcz. Wocianin tak jest wyniszczony, e
do dalszego gospodarstwa potrzebuje we wszystkiem zasilenia.

Lat dopiero 18 upyno, jak dobra duchownych i starostwa za-
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jte zostah' na rzecz skarbu. Zarzut zego gospodarstwa a nadto

usprawiedliwi ten krótki czasu przecig. Kto widzia dawne wio-
ski ducliowne, kto zna z blizka stan wocian w nich osiadycti,

nieci dzi rozpozna oboje. Zupena pustka w budowlach i zupena
ndza mieszkaców, oto s skutki nowych panów. Przyczynia si
do tych klsk znacznie kilkuletnia wojna, lecz mimo tych nieszcz
pokazabym na oko przyczyny gówniejsze tak wielkiej rónicy.
Nie potrzeba tu nowego do urzdzenia dóbr nai'odowych projektu;

ocienny naród [Prusj^], znany z najlepszej administracyi, moe
posuy za wskazówk...«

(Str. 51, 91). Memorj^a Nowosilcowa. Jakkolwiek

krecia robota Nowosilcowa przeciw Królestwu, jego staa d-
no do cienienia konstytucyi polskiej, jego udzia w Artykule

Dodatkowjm itd., byy oddawna wiadome, jednak poniszy za-

bójczy jego memorj^a, który znalelimy ród papierów Aleksan-

dra w sprawie konstytucj^jnej rosyjskiej, przechodzi wszelkie

oczekiwania: tak wczesny (1820), piekielny pomys cakowitego
zniesienia ustawodawczej odrbnoci Królestwa i pogrenia go

w pozorach konstytucyi wszechrosyjskiej znamiennie owietla

ca krucho ówczesnego pooenia kraju, a posiada te pewne,

do nauczajce znaczenie aktualne:

))Le Royaume de Pologne sera toujours un caillou, que le

moindre cho fera etinceller.

Projet.

))Considerant que la Charte Constitutionnelle de Notre Em-
pire est basee sur les principes consacres dans la Constitution

par Nous donnee a Notre Royaume de Pologne le "/jt novembre

1815, que les memes garanties et les memes avantages y sont 11-

beralement accordes a tous Nos sujets; Considerant que deux

Constitutions dans le meme Empire sont inutiles, en ce qu'elles

nuisent a Tunite d'action necessaire a tout bon gouvernement,

Nous avons ordonne et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le Royaume de Pologne, considere comme Lieute-

nance reunie a Notre Empire, sera a ravenir organise, regi, gou-

verne et administre conformement aux dispositions de la Charte

Constitutionnelle de Notre Empire et aux Statuts et reglemcnts

speciaux qui en developpent les principes. Art. 2. Neanmoins les

Codes civil, penal et de procedur, actuellement en vigueur dans

le Royaume, continueront d'etre executes, sauf les modifications

qui seront jugees necessaires, et les tribunaux seront organises

de manier a les mettre en harmonie avec les dispositions des

dits Codes. Art. 3. L'Armee polonaise conservera son organisa-



PRZYPISY 189

tion, son acthite, ses aigles, couleurs et drapeaux, sous le titre

d'Armee de o'ouest de Notre Empire et sous le commandement
en chef de Notre tres cher et bien aime frere le Grand Duc
Constantin. (Les avanlages de cette mesure sont immenses. Rien

d'ailleurs de si facile a executer; on peut en soumettre les moy-
ens. II y aura une economie de dix millions dans la depense et

le defieit sera couvert), Art. 4. Des Statuts Organiues determine-

ront les changements et modifications qui devront ayoir lieu en

execution des presentes«.

(Str. 42, 101). Ukady polsko-rosyjskie. Punktacya.
Jak wynika niewtpliwie z konfrontacyi zezna obu stron, Polaków
i Rosyan, bezporednio uczestniczcych w rokowaniach kijow-

skich, do formalnej umowy pisemnej, a nawet do ostatecznej

ugody sownej, nie doszo. O treci samej projektowanej przez

Rosyan umowy najszczegóowsz wiadomo zawieraj ponisze
zeznania Restuewa-Riumina:

Zeznania potawskiego piechotnego puku podporucznika

Restuewa-Riumina (27 stycznia 1826): »...Na kijowskich kontra-

ktach w r. 1824 powziem ja wiadomo od Chodkiewicza, e
w Polsce istnieje Towarzystwo, które, dowiedziawszy si, e ta-

kowe i u nas zostao zawizane, dao wej z onem w sto-

sunki. Ja doniosem o tem Dyrekcyi, która polecia mi zawrze
nastpujc umow:

Z naszej strony:

1. Rosya, przekadajc wdzicznych sprzymierzeców nad
potajemnych nieprzyjació, po skoczeniu swojej reformy przy-

wraca Polsce jej niepodlego.
2. Red postanowione nowe granice, a prowincye, które

niedo jeszcze przeistoczyy si w rosj jskie, aby szczerze mo-
gy by przywizane ku pastwu rosyjskiemu, zostan oddane
Polsce napowrót.

3. Przjtem oprócz narodowoci bd take na uwadze
i dogodnoci miejscowe, które pozostan na stronie Rosyi, aby
przez to moga posiada bezpieczn wojskow granic.

4. Polacy mog mie take nadziej otrzyma napowTÓt
guberni grodziesk, i cz wileskiej, miskiej i woyskiej.

5. Po zatwierdzeniu takowej umowy Towarzystwo rosyj-

skie bdzie protegowa Polaków majcjch w Rosyi interesa,

jeeli takowe bd sprawiedliwe.

6. Towarzystwo rosyjskie uyje wszelkich rodków dla zniwe-
czenia nienawici istniejcej midzy obu narodami, wystawiajc,e
w wieku owieconym, w którym my yjemy, wszystkie narody
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maj jeden interes i e zadawniaa nienawi jest wasnoci
czasów barbarzyskich.

7. Dla dalszych obustronnych stosunków przeznacza si
deputowanych, których obowizkiem bdzie:

1. Komunikowa swoim Dyrekcyom to wszjstko, o czem
jedno Towarzystwo bdzie zawiadamia drugie lub czego zada
jedno od drugiego.

2. Deputaci polscybd zawiadamia Towarzystwo rosyjskie

o wszj^stkich wypadkach europejskich.

3. Surowo zabrania si deputatom wymienia nazwiska lubda wymieniania takowych któregokolwiek z czonków obu
Towarzystw.

4. Na przypadek, jeli si deputat rosyjski zaznajomi z czon-
kami rosyjskiego Towarzystwa, podadnym pretekstem nie powinni
wyjawia, e oba Towarzystwa s midz}^ sob w stosunkach.

5. Wsz3'stkie znoszenia si pomidzy Djrekcyami bd ua-
twione za porednictwem deputatów.

6. Deputaci nie mog na nic zgodzi si i niczego przyrze-

ka bez zezwolenia na to swoich Dyrekcyi.

Ze strony Polaków:

1. Polacy bior na siebie obowizek uy wszelkich rod-
ków, bez wzgldu na rodzaj onych, aby W. Ksi Konstanty

nie móg powróci do Rosyi.

2. Zrobi powstanie w jednym czasie z nami.

3. Dziaa zbrojnie naprzeciw Korpusowi litewskiemu, je-

libj"^ ten owiadczy si przeciwko nam.

4. Dawa nam wszelk pomoc, jaka tylko w ich mocy
bdzie.

5. Ustanowi stosunki midzy nami i dalszemi politycznemi

towarzystwami, istniejcemi w Europie.

6. Zawiadamia nas o wszystkich wanych wypadkach w ten

sam moment, jak te dojd ich wiadomoci.
7. Dziaa w przecigu rewolucyi takim sposobem, jak to

im bdzie przepisane przez nasze Towarzystwo, zwierzchno
którego oni nad sob uznaj.

8. Prz3^j form rzdu republikask.
...Punkt [o granicach] do koca doprowadzony nie by. Ja

miaem narad z Krzyanowskim a potem z Gródeckim w Kijo-

wie. Pestel take widzia si tam z Jabonowskim a Wokoski
z tym ostatnim widzia si w Berdyczowie... Pestel, widzc zu-

pen nieczynno w dziaaniach Towarzystwa polskiego, wnio-

skowa std, e to Towarzystwo atwo moe nas zdradzi i na
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pocztku rewolucji u nas dopomaga W. Ksiciu Konstantemu

wstpi na tron rosyjski, aby potem przez wdziczno otrzj^ma

od niego niepodlego Polski, lub te obra go swoim królem

na zasadzie konstytucyi 3 maja, do której Polacy bardzo s
przywizani. Powodem do tych wniosków i podejrzenia suya
Pestlowi take odpowied Krzyanowskiego, e aden z Polaków

nie zbroczy rk w krwi królewskiej...«

(Str. 169). Prdzyskiego Wojna z Prusami. Mi-
dzy najparadoksalniejsze objawy dziwacznego pooenia ów-
czesnego naley pooy ten epizod osobliwy: Prdzyski, trzy-

many pod kluczem u Karmelitów, w wBastylii warszawskiej*,

jako zbrodzie politjczny, odbiera od W. Ksicia Konstantego

poufne zlecenie wygotowania planów wojny nietylko z Austry,

lecz, co ciekawsza, i z Prusami, t. j. z teciem monarchj', Miko-

aja I. Pierwotna koncepcja Aleksandra I, zmierzajca ku zuy-
tkowaniu energii narodowej polskiej do walki z dwoma mocar-

stwami wspódzielczemi, w widokach odboju dzielnic austrya-

ckiej i pruskiej, znalaza sobie wyraz lapidarny w tej pracy,

sporzdzonej przez jednego z zaoycieli Towarzystwa Patryoty-

cznego, w celi wiziennej, gdzie by zamknity pod oskareniem
o zdrad stanu. Obszerne pismo Prdzyskiego, datowane ))w wi-
zieniu karmelickiem, w lutjm 1828«, obejmuje 4 czci: Guerre
contr TAutriche; Guerre contr la Prusse; Guerre contr TAu-
triche et la Prusse reunies; Des fortifications a etablir sur le

theatre de la guerre; wszjstkie cztery pod wzgldem ogólnym
i technicznym nader s interesujce; kadziemy std narazie cz
drug, ))Wojn z Prusaraiw:

Guerre contr la Prusse.

»Le phenomene de la guerre de sept ans, pendant lauelle

le roi de Prusse a lutte sans desavantage contr des forces su-

perieures hors de toute proportion, ne doit induire personne en
erreur sur la puissance reelle de cette monarchie; tout comme
on ne peut pas en juger par les evenements extraordinaires de
1806. Meme a Tepone de Frederic II, ii a fallu un concours in-

ou de circonstances pour empech er la chute de ce souyerain,

qui s'est vu maintes-fois au moment de sa pert malgre son ge-

nie et son actiyite, malgre la mediocrite des generaux de la coa-

lition, qui savaient bien vaincre parfois, mais qui ignoraient Tart de
profiter de la victoire, enfm, malgre les subsides de TAngleterre.

Le phenomene de la guerre de sept ans est hors de toutes les

regles. Aujourd'hui la Prusse seule, malgre toutes ses landwehrs,
ne peut certainement pas soutenir une lutte contr TEmpereur
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avec espoir de succes, et surtout une lutte prolongee. Mais la

Prusse peut avoir des auxiliaires, notamment les princes dii nord
de TAUemagne, forces en quelque sorte par leur position a sui-

vre ses bannieres. Ceci pourrait retablir, jusqu'a un certain point,

reuilibre des forces. Et c'est ce que nous admettons, en suppo-
sant toutefois TAutriche neutre.

De meme que la monarchie prussienne, dont la puissance
creee par Frederie II ne dat pas d'un siecle, a change plusieurs

fois d'assiette, sur la surface du pays qui s'etend du Niemen au
dela du Rhin, de meme Tarmee prussienne dans ce court espace

de temps a plusieurs fois change d'aspect et de qualite. En effet,

quelle distance de ces legions du conquerant de la Silesie, qui,

quoique composees d'un ramassis de vagabonds de toute TEu-
rope, mais maniees par le genie d'un grand homme, faisaient des
prodiges, aux fuyards de Jena et d'Auerstadt. Quelle difference

de nouYcau entre ces derniers et les soldats de la Katzbach et

de Juterbock. Aussi serait ii difficile d'assigner aujourdhui une
couleur distincte a Tarmee prussienne, comme on peut le faire

a Tegard des armees, dont le temps a eprouve et consolide les

institutions, telles par exemple que les armees russes et autri-

chiennes. Dans tous les cas, les rangs de Tarmee prussienne se-

ront alimentes par la population du nord de TAllemagne qui peut

fournir de bons soldats: et nous de\ons les admettre tels dans

nos suppositions.

Le premier objet qui merite notre attention sur le theatre

de la guerre, c'est la Yistule, fleuve du premier ordre, qui tra-

verse les deux pays. Mais dans la plus petite portion qui en ap-

partient aux Prussiens, ils ont Tayautage d'y etre solidement eta-

blis au moyen de Dantzig, Graudenz et Thorn, places, qui assu-

rent k leur armee une bonne base et la faculte d'agir a volonte

sur les deux rives du fleuve. Cet avantage n'est nullement con-

trebalance de notre cóte par la possession de Modlin, seule place

que nous ayons sur la Yistule et qui d'ailleurs tombe en ruines.

Nous nous reservons de traiter ailleurs des fortifications qui doi-

vent etre elevees sur le theatre de la guerre *). II nous suffira

d'admeltre actuellement, qu'en commencant la guerre nous au-

rons plusieurs ponts sur la Yistule, dont la possession nous sera

assuree, sans compter celui de Yarsovie, a Nieszawa, Pock, Mo-
dlin et mme h Puawy. La suit de notre discussion prouvera

la necessite absolue de cette mesure preliminaire.

*) (Jest to wzmiankowany czwarty memoryal na kocu tego ras. p. t.

Des fortific. k tabl.l
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En considerant la configuration des frontieres des deux

pays, la premier uestion qui se presente, c'est de savoir sur

quels points seront rassemblees les armees des deux partis. En
commencant par les Prussiens, on se demande d'abord, si leur

armee principale sera reunie dans le saillant que form leur mo-

narchie vers le Niemen, afin d'etre au moment des hostilites la

plus avancee possible pour commencer une invasion dans les

etats de TEmpereur? Ou-bien debouchera-t-elle de la Silesie et

du Duche de Posen, en prenant Varsovie pour premier objet de

ses operations? Le premier parti serait trop dangereux pour Tar-

mee prussienne, puisue celle de TEmpereur, reunie dans le Roy-

aume de Pologne, pourrait alors, sans compromettre ses Commu-
nications avec Varsovie, Brze, Zamo et Kijów, la couper de

la Yistule, Tattauer a revers et, en la detruisant, aneantir d'un

seul coup Tespoir de la monarchie prussienne.

Le second parti, celui de deboucher par la Silesie et le

Duche de Posen, serait encore beaucoup plus desavantageux pour

les Prussiens, puisue ce serait non seulement choisir gratuitement

le chemin le plus long pour arriver au but, mais, qui pis est, ce

serait exposer tous les pays compris entre le Niemen et la basse

Oder a une invasion immediate et sans coup ferir de notre part,

et exposer Tarmee prussienne a^etre acculee vers la haute Silesie

par la nótre, qui se baserait pour lors sur Pock et Nieszawa.

Les Prussiens peuvent encore beaucoup moins partager

leurs forces en deux masses, dont Tune agirait entre la Yistule

et le Niemen et Tautre entre la Yistule et la Warta, car ce serait

nous offrir toutes les chances pour detruire consecutivement

ces deux armees avec une masse centrale qui s'appuyerait sur

la Yistule.

Un seul parti convenable se presente aux Prussiens: c'est

de reunir leur armee principale autour de Thorn, k cheval sur

la Yistule. L elle s'oppose immediatement a Tinyasion de tout

le royaume de Prusse par le sud, et elle se trouve a portee de

soutenir le corps detache, qu'elle ne manquerait pas d'avoir vers

le Niemen pour la defense de ses frontieres de ce cóte... L'armee

prussienne rassemblee k Thorn, ayant ses Communications assu-

rees avec les places de la Yistule d'une part et de Tautre avec
Kustrin et Berlin par la rive droite de la Netze, menace les Com-
munications de notre armee qui s'avancerait sur TOder...

Outre leur grand armee reunie autour de Thorn, les Prus-

siens ne manqueraient pas d'en avoir une autre, secondaire, sur

la Prosn, pour defendre la Silesie ou operer d'apres les crcon-

nfmk—nm%A. 13
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stances sur Varsovie. Puis ils auraient sur le Niemen le corps

dj^ mentionne pour couvrir Kónigsberg...

Quant a nous, notre premier objet doit etre de battre i'ar-

me principale ennemie, de la debusuer de sa position sm- la

Yistule, d'occuper pour lors la Prusse orientale, de prendre Thorn
et d'investir Dantzig, Ce n'est qu'apres ces operations preliraina-

res que nous pourrons songer a tourner la force de nos armes
vers rOder. Pour remplir cet objet notre grand arraee doit

etre rassemblee vis-^-vis de Thorn autour de Nieszawa, de ma-
nier a pouYoir agir sur les deux rives du fleuve. De cette po-

sition elle est a portee, en poussant son offensive en avant, de
separer pour le reste de la guerre toute la monarchie prussienne

en deux parties. De Nieszawa elle peut attauer a revers la Prusse

orientale et toutes les troupes ennemies qui se trouveraient dans

cette proYince. De cette position enfin elle pourrait s'emparer de

la ligne d'operations de Tarmee ennemie qui de la Silesie se se-

rait avancee vers Varsovie.

Nous aurions un faible corps sur le Niemen, qui se base-

rait sur la Dwina, vers laquelle ii se replierait en cas de besoin...

Son role se reduira a occuper les pays que feront evacuer a Ten-

nemi les succes de notre grand armee et a presser alors ses

arriere-gardes, ainsi qu'a garder le pays dans tous les cas des

incursions des partis ennemis.

Enfin ii nous faudrait avoir un corps sur la Prosn, oppose

i Tarmee prussienne de Silesie. II serait aussi faible, que le per-

mettrait la force de Tennemi qu'il aurait en tete. Sa destination

serait de couvrir les approches de Varsovie et les Communica-
tions de la grand armee. II observerait dans le commencement
une stricte defensive. Lors qu'il serait presse par un ennemi
superieur, ii devrait se retirer, non pas vers Varsovie, mais sur

la grand armee dont ii aurait des secours a attendre. Dans cette

direction ii trouve un terrain tres propre a une bonne defensive.

Force de se replier derriere la Warta, ii trouve dans cette ri-

viere une premier barier; en appuyant son aile droite au lac

de Gopo et son aile gauche k Uniejów, ii aurait son front cou-

vert par les lacs de Sleszyn et les marais de la Warta, qui ren-

draient tout ce front d'une etendne asser considerable tout--fait

inabordable. Dans cette position notre corps d'arraee occuperait

fortementles passages de Sleszyn*), Gromblin*), Koo*) et Uniejów*);

*) [Prdzyski udziela tu wskazówek sytuacyjnych o kadej z tych

miejscowoci.]
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tous ces endroits peuvent aisement etre mis a Tabri par des ou-

vrages de campagne... L'ennemi tournerait peut-ete ces obstacles,

en forcant le passage de la riviere entre le bourg de Warta et

Widawa ou meme en gagnant la route de Piotrków. Dans ce cas

nous n'aurions qu'a transporter le poste d'Uniejów a czj^ca et

la ligne de defense suivrait alors de Koo la riviere Ner, tres

marecageuse et qui ne presente point de passage, et puis la Bzura.

czyca, seul point de passage dans cette contree, devient alors

un point strategiue important: on en ferait un poste *). Derriere

cette nouYelle ligne notre corps d'armee pourrait tenir longtemps,

jusqu'au moment ou, recevant pour un certain temps un renfort

de la grand armee, ii prendrait une yigoureuse offensive... En
genera, la facilite que nous aurions ici d'employer une reserYC

commune consecutiYement a la grand armee et a Tarmee secon-

daire pour frapper des coups decisifs dans deux directions oppo-

sees, est un aYantage dont ii faudrait savoir tirer parti. Si cepen-

dant notre corps d'obserYation se trouvait force a eYacuer la

ligne de la W^arta et du Ner, ii pourrait se retirer encore dans

la position de Kutno qui est tres bonne...

Nous aYons deja pu nous aperccYoir de la grand impor-

tance de Thorn... Aussi le gouYernement prussien, sentant toute

rimportance de Thorn, en fait une bonne place de guerre. De
Thorn Tarmee ennemie a deux lignes de communication, qui lui

sont toutes les deux tres importantes. Celle avec Dantzig par

Graudenz sur les deux riYes de la Yistule, et au moj^en du fleuYc

lui-meme: cette ligne et en meme temps base d'operation ne peut

etre enlcYe a Tarmee prussienne tant que celle-ci ne Youdra pas

s'en eloigner Yolontairement. La seconde ligne d'operation Ya par

Kustrin et Stettin k Berlin: cette ligne est bien couYerte par la

Note, riYiere difficile a passer, et par consequent tres impor-

tante militairement (sa vallee etant tres large et couYcrte de

prairies marecageuses**). Mais entre la Note sortant du lac Go-

po et la Yistule se trouve une trouee, par laquelle on peut pe-

*) Lorsue les Prussiens occuperent cette partie de la Pologne, ils eurent

soin de fortifier czyca, sentant l'importance de ce point. Les ouvrages en

terre, qu'ils avaient eleves, furent demolis par les Autrichiens en 1809...

**) L'arniee de Charles-Gustave de Sucde commencnnt son invasioQ de
Pologne ne pat jamais forcer le passage de la Note, quoique cette riviere ne
fut defendue contr d'excellentes troupes que par les gentilshommes de la

Grand Pologne sous les ordres de leurs deux palatins dont Tan se nommait
Gradziski [dworski komplement pod adresem W. Ksicia Konstantego, ma-
onka Gradziskiej]; et ce n'est qa'apres qae le passage et te livre yolon-
tairement aux Suedois aupres d'Ucie, c[u'ils parent penetrer dans le pays.

13*
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netrer h Bromberg, tourner la Note et menacer les Communica-
tions de Tarmee prussienne avec TOder, Toutefois ii pourrait etre

dangereux de s'aventurer avec toule Tarmee dans ce cul-de-sac,

tant que Tarmee prussienne resterait intacte dans sa position dc
Thorn. Mais les arraees de TEmpereur disposent d'une uantite

de troupes legeres;... ce serait le cas de les employer; on pous-

serait sur la gauche des partis au-dela de Bromberg; on en inon-

derait la Prusse sur la droite pour engager Tennemi a s'en de-

faire par une action generale.

Au reste, nous n'a\ons aucun motif de supposer, surtout

en jugeant d'apl"es Tesprit qui regne dans Tarmee prussienne apres

le resultat des dernieres campagnes, que la pusillanimite preside

dans leurs conseils et leur fasse eviter le combat des le com-
mencement des hostilites. Nous croyons au contraire, qu'eux me-
mes viendraient au deyant de nous nous presenter la bataile, —
ce h quoi on amenerait fmalement leur armee en passant la

Drwca a Lubicz et a Ciechocin...

Si des considerations importantes... nous forcaient a rester

dans le commencement sur la defensive, alors Tarmee occupe-

rait sur la rive gauche de la Yistule la tres bonne position de

Suewo... *).

Yraisemblablement c'est par la rive gauche de la Yistule

que les Prussiens viendraient nous attaquer. II s'ensuivrait, que,

si dans le meme temps nous prenions rinitiative de notre cóte,

une grand bataile serait livree entre Suewo et Bromberg, Ino-

wrocaw et Thorn, pays en grand partie couvert de bois.

Si nous sommes vaincus, nous nous replions dans le camp
de Suewo, qui aurait ete retranche pour servir en pareil cas;

et, a moins d'avoLr eprouve une deroute complete, on pourrait

y tenir longtemps en s'appuyant a la Yistule et possedant le pont

de Nieszawa (...On se rappelle la resistance que Kraj' opposa en

pareille circonstance a Moreau dans son camp retranche d'Ulm

pendant la campagne de 1800). Forcee cependant d'evacuer le

camp de Suewo, l'armee se retirerait dans la direction de Yar-

sovie. Elle pourrait s'arreter encore quelque temps derriere la

Skrwa, riviere marecageuse et dont les bords sont couverts de

bois. L'armee secondaire de la Prosn, dont la retraite devient

inYitable par les echecs de la grand armee, yiendrait se placer

k sa hauteur dans la position de Kutno. ...Alors on pourrait avi-

ser aux mesures les plus conyenables a prendre dans la circon-

*) [Pr. wytuszcza tu zalety sytuacyjne Suewa].
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Stace: voir, s'il serait avantagenx d'attaquer ayec toutes nos for-

ces reunies une des deux armees ennemies que nous aurions da-

vantage sur les bras; ou bien de continuer la retraite vers Var-

sovie; ou enfin passer iramediatement a Pock sur la rivee droite

de la Ylstule. L'armee etant forcee finalement d'evacuer la rive

gauche, si elle devait encore continuer sa retraite, pourrait ladiriger

sur Brze; ou bien elle s'ouvrirait, nieme atravers la Prusse, une
nouvelle ligne d'operation avec le Niemen et la Dwina. Peut-

etre pourrait-on dans certains cas, tout vaincu que Ton serait,

arriver sur les derrieres du corps ennemi de la Prusse orientale,

le detruire, se renforcer du corps qui lui etait oppose,... et par
ces avantages compenser les revers qu'on aurait essuye sur la

rive gauche de la Yistule... Ayant un pareil projet ii con\ien-

drait de ne continuer la retraite sur Varsovie qu'avec une forte

arrieregarde qui devrait attirer Tennerai dans cette direction, et

le gros de Tarmee passerait a Nieszawa et a Pock...

Si k la bataille que nous avons supposee devoir etre livree

vers Thorn, ...rarmee de TEmpereur remporte la victoire, les

Prussiens pour faire leur retraite seront forces d'opter entre la

direction de Dantzig et celle de Kustrin. Dans le premier cas, en
tendant notre aile gauche nous lui coupons d'abord toute com-
munication avec TOder; puis nous devrions la poursuivre vi-

goureusement jusqu' a ce que nous Tayons forcee a se refugier
dans Dantzig: ...et dans ce cas nous ferions de la reduction de
cette ville Tobj et principal de nos efTorts. Dans Tautre supposi-
tion nous poursuivrions Tarmee prussienne jusqua' a ce que nous
Tayons rejetee au-dela de FOder...

Immediatement apres la bataille nous devrions assieger Thorn
et pousser ce siege avec la plus grand vigueur... La prise de
Graudenz etant moins essentielle, pourrait etre differee...

Immediatement apres la victoire un corps d'armee de force
suffisante serait dirige a marches forcees de la Yistule sur les der-
rieres du corps prussien du Niemen pour le mettre hors de cause
conjointement avec notre orps qui lui aurait ete oppose des le

principe... Un autre corps passerait la Note, occuperait le Duche
de Posen, et, menacant le flanc gauche ainsi que les Communi-
cations de Tarmee prussienne de Silesie qui aurait pu faire quel-
ques progres, le forcerait a la retraite...

II est vrai qu'on pourrait peut-etre, apres une premier ba-
taille completement gagnee, pousser immediatement avec la grand
armee jusqu' a Berlin, en laissaut les places en la possession de
Tennemi. Mais, des que par Toccupation de la capitale nous ne
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comptons pas produire une revolution en notre faveur qui ren-

verse le gouvernement existant, cette occupation serait prema-
turee; la point poussee jusqu' k Berlin resterait bien certaine-

ment sans aucun effet favorable, attirerait au contraire sur Tar-

mee des dangers d'autant plus grands qu'elle prolongerait d'avan-

tage son sejour au dela de TOder. Pour agir methodiuement, pour
faire des conuetes stables, ii faut absolument, apres avoir battu

rarmee enneraie, prendre Thorn et Dantzig, ou au moins, uant
a cette derniere place, etre assure ...qu'elle ne saurait produire

aucune diversion sur nos derrieres; ii faut enfin, par une forte

occupation de tout le pays entre le Royaume de Pologne et la

mer Baltique, etre sans inquietude pour les derrieres de notre

grand armee...

II se pourrait qu'au moment d'une rupture avec la Prusse

les troupes de cette puissance, qui en temps de paix peuvent etre

habituellement concentrees sui' un espace beaucoup plus resserre

que les armees de TEmpereur, se trouveraient beaucoup plus tót

en mesure de commencer les hostilites. Pour profiter de cet avan-

tage elles prendraient incontinent rinitiative, et, vu leur superio-

rite momentanee, s'avanceraient pour occuper tout le pays sur la

rive gauche de la Yistule et s'emparer de Varsovie... Dans ce cas,

si les renforts attendus arrivaient directement a Tarmee, celleci,

prenant ToffenslYe, ne pourrait attaquer Tennemi que de front.

L'on ne pourrait attendre de succes que de la valeur des troupes;

rien des combinaisons strategiques... Mais, si nous diigeons les

troupes de secours, d'apres la position du moment de Tennemi, sur

les derrieres de son armee qui se serait dirige sur Varsovie, qui

aurait meme peut-etre occupe cette capitale; si par un mouve-
ment rapide execute sur la rive droite de la Yistule nous reunis-

sons a ces troupes Tarmee ou au moins une partie de Tarmee qui

jusqu' a ce moment battait en retraite; et si avec cette masse
nous debouchons sur les derrieres de Tarmee prussienne, ii est

evident que nous nous emparons d'emblee de toutes ses Commu-
nications...; Tennemi, par le seul effet de ce mouvement, serait

force a une prompte retraite...

Lorsqu' a la suit de grands revers notre armee serait de-

finitivement rejetee par les Prussiens au dela de la Yistule, elle

pourrait dans bien des cas s'arreter avantageusement entre Kny-
szyn et Gonidz, derriere les marais et les rivieres de Supral,

Narew et Biebrza, en occupant les debouches de Lipsk, Stabin,

Ossowiec, Tykocin. Ce serait une position d'attente a peu pres

inattaquable et tres difficile k tourner...
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Nous n'avons fait jusqu'a present aucune mention de Tin-

fluence que les operations maritimes sur la Baltiue exerceraient

sur celles des armees de terre. EUes n'en sauraient avoir au-

cune au debut de la campagne,... mais leur importance devien-

drait majeure pour la continuation de la guerre. Si les Prussiens,

k Taide des allies qu'ils pourraient avoir parmi les puissances

maritimes, etaient maitres de la mer, leurs operations dans le

royaume de Prusse pourraient etre infiniment plus hardies; ils

pourraient tenir avec beaucoup plus de tenacite la Yistule et

aux cótes et se baser plus longtemps sur Dantzig, au risue meme
de compromettre la communication directe avec Berlin... Alors

moins que jamais nous pourrions songer a nous engager au del^

de rOder avant d'avoir reduit Dantzig... Mais aussL.. rattaque de

Kolberg, Merael, Pillau et en premier lieu celle de Dantzig de-

vient beaucoup plus difficile...

...Des plans nivelles, des desseins de detail (et meme des

m^moires descriptifs) concernant toutes les places [fortes de la

Prusse] se trouyent dans les archives du genie francais a Paris.

Nous croyons, qu'en attachant pour quelque temps un officier de
capacite (ou plutót un officier intelligent) k la legation de TEm-
pereur a Paris, ii trouverait le moyen de tirer des copies de tou-

tes ces pieces qui pourraient devenir quelque jour de la plus

grand importance pour le service de S. M...

Redige en la prison des Carmes au mois de fevrier 1828.

Le lieutenant-colonel J. Prdzyski«.





INDEKS.

A.

Aleksander I 5—6, 9—11, 13,

16—8, 20—1, 23—6, 29—31, 34,

37, 39, 44—54, 63, 65—8, 70—2,

75, 77, 79—80, 84—6. 88-94,

96, 98—100, 104-9, 112-3,

116—7, 119, 121—3, 126, 137,

145, 150-1, 168,, 175-8, 180,

188, 191.

Aleksander II. 48, 115.

Aleksander Jagielloczyk 51.

Aleksandra Teodorówna 48.

Allen 21.

Altenstein 151.

Andrzeykowicz 118.

Angeowicz 140—1.

Ankwicz 138.

Ankwicz-Skarbek 138.

Anna Teodorówna 48.

Arakczejew 10, 25, 28—30, 49,

122.

Armfelt 44, 46.

Auerswald 161.

B.

Bachmetiew 118.

Badeni 76, 126.

Baumann 155, 157, 159.

Bellingshausen 11.

Benckendorff 52, 59.

Bentham 13.

Berd 31.

Berry 51.

Bestuew Aleksander 36.

Bestuew-Riumin Micha, 29, 42,

Bieliski 111—3.

Bielowski 144.

Biernacki Aloizy 92.

Biernacki Józef 92.

Budow 124.

Borisowowie 42.

Borowski 162.

Bourbonowie 169.

Boyen 150.

Branicki Ksawery 75.

Branicki Wadysaw 109.

Braniccy 75.

Bronikowski 94.

Buatów 57.

Byron 36.

Brzozowski 92.

c.

Calonius 45.

Cancrin 20, 31.

Gapo d'Istria 16, 86.



202 INDEKS

Castlereagh 64, 66, 178, 180.

Ghopicki 170.

Chodkiewicz 42, 101, 189.

Chrzanowski 114.

Cichowski 167.

Cieciszowski 124.

ConsalYi 79, 154.

Czarkowski 42.

Czarnecki 112j

Czartoryski Adam, 13, 34, 67, 70,

75-6, 95, 107, 110, 112-3, 116,

119, 121—2. 126, 167-9, 171,

178, 180, 182.

Czartoryski Konstanty 144.

Czernyszew 170.

D.

Dbrowski 95—6, 150.

Delwig 36.

Dembek 111, 113.

Demidow 31.

Denhof 161.

Dmitriew-Mamonow 38.

Dohna 161.

Dogoruki 39.

Dunin 154.

Dybicz 53, 114, 170—1.

Dziajski 149.

Dzieranowski 150.

E.

Elbieta Piotrówna 27, 43.

Elbieta Aleksiejówna 48.

F.

Ferdynand arcyksi 146.

Filaret 23, 49, 124.

Flottwell 159.

Focyusz 23, 25—6, 93.

Franciszek 1. 129, 133—4, 136, 145.

Fryderyk II. 159, 162, 164, 191-2.

Fryderyk-August 163.

Fryderyk-Wilhelm II. 164.

Fryderyk-Wilhelm III. 148—50,

158, 169—70.

Fryderyk-Wilhelm IV. 158.

Furman 57.

G.

Gawroski 165.

Gijcki 118.

Goficyn 24—5, 35, 49, 54, 124.

Goowkin 28.

Gorzeski 154.

Grabowski Stanisaw, 76, 81, 88,

93, 98.

Grabowski Stefan 70, 91, 100.

Gribojedow 36.

Grocholski 118.

Gródecki 42, 102, 190.

Grolman 159.

Grudziska-owicz 48, 75, 195.

Grudziski 195.

Grzymaa 111.

Gurowski 170.

Gustaw III 45.

H.

Harasiewicz 141.

Hardenberg 64, 149.

Hauer 133-5, 139, 143.

Hauke 76, 110, 113..

Hohenlohe 163.

Hohenzollern Józef 161.

Hoowczyc 79.

Horodyski 182.

Kaliski 79.

I.

J.

Jabonowski Antoni 42, 102, 109,

110, 190.



INDEKS 203

Jabonowski Ludwik 130, 144.

Jakuszkin 57.

Jan III. 114.

Jermoow 55.

Józef II. 128, 136, 147.

K.

Kachowski 59.

Kaczkowski 92.

Kajzarow 111.

Karamzin 51.

Karolina-Augusta 133.

Karol-Gustaw 195.

Karski 99.

Kartaszewski 124.

Katarzyna II. 5, 7, 23, 26—7, 51,

123.

Kircheisen 149.

Kisielew 31.

Kniaziewicz 99.

Knianin 119.

Koczubej 28, 124.

Koaczkowski 94.

Kotaj 162.

Komburlej 19, 118.

Komorowski 92, 105.

Koniewski 22.

Konstanty W. Ksi 17—8, 26,

44—5, 48—51, 53—6, 69, 72,

75—7, 83, 86—8, 90—1, 94, 96,

99-102, 104, 107—10, 112, 114,

116, 119-23, 145, 158, 166-70,

189, 194-5.

Kociuszko 75.

Kosiski 150.

Kotzebue 11, 51.

Kozodawlew 31.

Krajewski 43.

Krasiski 111—2.

Kray 196.

Krudener 24.

Krzyanowski Józef 155, 157.

Krzyanowski Seweryn 42, 100,

102, 110-2, 114, 190-1.

Kuchelbecker 36.

L.

Ladach 183.

Lafayette 99.

Lebzeltern 145.

Ledóchowski 167.

Lelewel 167, 170—1.

Lenz 11.

Lewicki 141.

Linówski 66—7.

Litwiski 126.

Lobkowitz 134, 146.

Lubecki 77, 85, 102—4, 106, 113,

118, 127, 163, 170, 182.

.
agowski 42, 94.

obanow-Rostowski 53.

opuchin 39.

ukasiski 96—7, 99—100, 109,

116, 121.

M.

Machnicki 96. 171.

Majewski 111, 114.

Malczewski 79, 92.

Maachowski Gustaw 167—8.

Maachowski Juliusz 167, 170.

Maachowski Stanisaw 160.

Markowski 126.

Martuszewicz 124.

Marya Aleksandrówna 48.

Matuszewicz 76, 84.

Merckel 163.

Meszczerski 23, 124.

Metternich 129.

Mickiewicz 36, 78, 98, 142.

Mielyski 155.



204 INDEKS

Mikoaj I. 12, 16, 18, 21, 26, 29,

35, 46-9, 53-9, 70, 77, 107-16,

123-4, 126-7, 134, 142, 145-6,

158, 166, 168—171, 191, 193,

197-7, 199.

Minkinowa 28.

Mittrowsky 129.

Mobillier 21.

Mochnacki 167.

Morawski Teodor 92.

Morawski Teofil 92, 167.

Mordwinow 28, 31, 55.

Moreau 196.

Mostowski 76, 81.

Moszyski 102, 110.

Murawiew Aleksander 39,

Mnrawiew Micha 39.

Murawiew Nikita 38—41.

Murawiewowie 56.

Murawiew-Aposto Hipolit 57.

Murawiew-Aposto Maciej 39,

57.

Murawiew-Aposto Sergiusz 39,

42, 56—7, 59, 101-2.

N.

Nabielak 144.

Napoleon I. 5—6, 33, 45, 50, 63,

65, 87, 94, 105, 125, 149, 150,

162.

Niebuhr 154.

Niegolewski 157.

Niemcewicz 36.

Niemojowski - Bonawentura 91.

Niemojowski Wincenty 90—1,

104—5, 157.

Niemojowscy 92.

Nowikow 38—9.

Nowosilcow 50—1, 67, 69—71,

75, 77—8, 85, 87—9, 91, 93,

98—9, 104, 121-2, 126, 166,169,

171, 175, 188.

O.

Odojewski 36.

Olejak 147.

Orów 38.

Ossoliski 130, 137.

Ossoliscy 137, 146.

Paskiewicz 93.

Pawe 1. 11, 23-4, 27, 33, 52, 123.

Pawowski 118.

Pestel 30, 39-42, 59, 102, 190—1.

Piotr I. 5, 13, 27, 32—3, 37.

Piotr III. 52.

Pius VI. 123.

Pius VII. 24, 79, 154.

Piwnicki biskup 124.

Piwnicki marszaek 105.

Plater Filip wiceg. wo. 118.

Plater Ludwik 34, 67, 95.

Plater-Zyberk Micha wiceg. wi-

le. 118.

Plichta 111.

Poniatowski Józef 76.

Ponsonby 66.

Potocki Alfred 144.

Potocki Artur 139.

Potocki Seweryn 34.

Potocki Stanisaw genera 170.

Potocki Stanisaw minister 67,

76, 79—81, 92—3, 95, 98, 102, 110.

Pozzo di Borgo 99.

Prdzyski 94, 169,191-4, 196,199.

Puszkin 36.

R.

Raczyski Edward 156.

Raczyski Ignacy 79, 92, 154.

Radziwi 150, 156, 158.

Radziwiowa Luiza 150, 161.

Radziwiówna Eliza 151.

Rautenstrauch 110.



INDEKS 205

Rehbinder 44.

Reibnitz

RosenkarapfF 13

Roniecki 95-6, 98—9, 158, 166.

Runenberg 45.

Rylejew 36, 55, 58, 59.

Rymski-Korsakow 30, 118.

Rzewuski 133.

Schón 159—63.

Schónermarck 150

Sczaniecki 96.

Sedlnitzky 129, 137.

Serafim 23, 25-6, 93.

Sherwood-Wiernyj 53.

Siemaszko 124.

Siestrzencewicz 124.

Siraonowicz 142.

Skarszewski 79.

Snellman 45.

niadecki 121.

Sobolewski Ignacy 67—8, 70,

73—4, 76, 88, 91.

Sobolewski Walenty 76—7.

Sotyk Roman 166—7, 170.

Sotyk Stanisaw 100, 106, 111—2.

Speraski 5, 12, 15, 29, 55, 59.

Stadion 134.

Stadnicki 132.

Stanisaw-August 93, 95.

Staszic 36, 81, 103.

Stawiski 111.

Stefan Batory 180.

Stein 178.

Steinheil 46.

Sulistrowski 118.

Sukowski 156—8.

Suworow 35.

widziski 167.

witochowski 139.

Szachowski 39.

Szaniawski 67, 89.

Szykow 118.

Sznayder 99.

Szymoski 164.

Szyszków 26, 122, 124.

T.

Taaflfe 134.

Theiner Antoni 164.

Theiner Augustyn 164.

Thumen 148.

Thurn-Taxis 156.

Tiedemann 161.

Tostoj 28, 119.

Tormasow 119.

Trubecki Sergiusz 39, 55, 145.

Trubecki Wasyl 111.

Trzciski 168.

Turgeniew 31.

U.

Umiski 97, 155.

W.

Wasilczykow 52, 111.

Wawrzecki 76.

Wgleski 77, 102.

Wiazemski 36, 50, 52.

Wielhorski 76, 87.

Wierzboowicz 97.

Wilhelm I. 151.

Wirtemberski Aleksander 119.

Wirtemberski Ferdynand 134.

Wadysaw Jagieo 51.

Wadysaw Warneczyk 114.

Wodzicki 126—7.

Wolicki 154.

Wokoski 42, 102, 190.

Woowicz 118.

Woronicz 79, 93, 115.

Wybicki 149.



206 INDEKS

Wyczechowski 112.

Wylie 53.

Wysocki 167.

Z.

Zabocki 111-2.

Zajczek 75, 85—6, 88, 91, 98—100,
110.

Zakrewski 46—7.

Zakrzewski 161.

Zauski 111—2.

Zauscy 35, 80.

Zamoyski 110—1.

Zan 97.

Zarzecki 126.

etucliin 119.

Zerboni 150, 155.

Zwierkowski 168.



TRE.

Str.

Przedmowa 1

Rosya: 3

Hegemonia Rosyi 5. Finanse 6. Armia 8. Flota 11. Za-

rzd 12. Koció 21. Spoeczestwo 27. Zwizki tajne 36.

Finlandya 43. Koniec Aleksandra I. 48. Pocztki Miko-
aja I. 53.

Polska: 61

Zaoenie Królestwa Polskiego 63. Okres konstytu-

cyjny 78. Okres reakcyjny 90. Okres przesilenia 107. Gu-
bernie polskie Cesarstwa 117. Kraków 125. Galicya 127.

Szlsk austryacki 146. Poznaskie 148. Prusy Zacho-
dnie 159. Szlsk pruski 162. Czynniki Rewolucyi 165.

Przypisy 173

Indeks 201









'^c^m^/ih
%^

T O,





PLEASE DO NOT REMOYE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIYERSITY OF TORONTO LIBRARY

Askenazy, Szymon
Rosya - Polska

HfH?£:£aw*y«5i




